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NOTAS INTRODUTÓRIAS
Luís Francisco Munaro
Este livro foi elaborado através do Edital Universal Faixa
A de 2015 do CNPQ. Ele tem a intenção de fornecer um
panorama sintético sobre a construção da mídia impressa,
sobretudo aquela periódica, em cada um dos estados do Norte do
país. Assim, transita desde as micro-histórias dos municípios que
serviram como suporte para a produção de periódicos até a
tentativa mais ampla de ler a Amazônia através de seus sistemas
de comunicação. O projeto editorial obedeceu fundamentalmente
ao recorte temporal de 1821 a 1921. Quer dizer, da data das
primeiras falas de Felipe Patroni nas Cortes de Lisboa, um ano
antes da fundação do Paraense, primeiro periódico na Amazônia
Brasileira, até o avanço da crise da borracha, quando uma
imprensa já sólida reclamava do abandono político a que as
periferias da República haviam sido relegadas.
A elaboração deste livro não teria sido possível sem a
reunião de esforços em universidades dos sete estados do Norte
brasileiro, cada uma responsável por um texto, bem como, ao fim
e ao cabo, a valiosa revisão feita pelo Prof. Dr. Luís Balkar
Pinheiro da Universidade Federal do Amazonas. Construídos os
capítulos e, na medida do possível, absorvidas algumas das
sugestões bibliográficas feitas durante o processo de revisão, foi
possível efetivar o livro acompanhado de uma série de indicativos
de leitura, roteiros de pesquisa e sugestões de interpretação
relativamente à Amazônia e seus sistemas de comunicação
impressa.
O estudo da imprensa de transição entre a Monarquia e a
República no Brasil mereceu uma série de competentes estudos.
Tanto Nelson Werneck Sodré quanto Marialva Barbosa
assinalaram as transformações da pequena para a grande
imprensa durante o período republicano (SODRÉ, 1966;
BARBOSA, 2000). Nesse processo, teria adquirido maior nível de
complexidade a relação entre anunciantes, jornalistas, políticos e
leitores e o jornalista desenvolveu estratégias muito particulares
de manipulação e publicação das informações. Segundo Sodré,
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esta transformação na mídia impressa caminhou lado a lado com
a ascensão da burguesia – ou pelo menos de camadas urbanas
vinculadas ao comércio – no Brasil. Desapareceria, dessa forma, a
empresa individual jornalística para dar lugar ao empreendimento
capitalista (SODRÉ, 1966). Estas leituras, de um modo ou de
outro, acompanham a interpretação habermasiana segundo a qual
a imprensa artesanal diretamente vinculada ao leitor deu lugar, no
mundo contemporâneo, à imprensa de grande porte com formato
industrial, o que o autor chamou de “feudalismo industrial”
(2003).
Numa leitura semelhante, Lavina Madeira Ribeiro
apontou o processo de modificações na imprensa do início do
período republicano, sugerindo sua preocupação crescente com
aspectos da vida urbana em detrimento dos grandes temas
políticos comuns na imprensa monárquica. Contudo, enquanto
no Rio de Janeiro estes impressos começaram a se tornar mais
concentrados num modelo empresarial, na Amazônia
permaneceram por mais tempo os empreendimentos artesanais.
É possível notar, inclusive, que no início do século XX há mais
títulos de jornais em circulação em Manaus do que no Rio de
Janeiro (PINHEIRO, 2015). Mais significativo desse processo é a
transformação da discussão sobre a identidade nacional numa
discussão sobre a modernização e construção das cidades, que
passaram a ser as vitrines do movimento republicano. O jornal se
tornava um aspecto intrínseco da cidade tecnológica e dava
espaço para uma literatura propriamente urbana, como nos casos
mais exemplares de Lima Barreto e João do Rio (RIBEIRO,
2004).
Na Amazônia, os jornais surgem de forma quase
concomitante ao município, constituindo-se em imprensa oficial e
fazendo eco às necessidades políticas dos aqui genericamente
chamados coronéis (LEAL, 2012). Seu objetivo era consolidar o
poder de um grupo municipal em torno do qual orbitava a vida
comunitária da cidade. Gradativamente, com o crescimento dos
municípios formaram-se também títulos de periódicos rivais, em
geral debatendo a política institucional da prefeitura e buscando
acesso privilegiado aos núcleos de poder. Se o estudo da
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imprensa permite, por um lado, perceber a construção da vida
política nos municípios, traz também dados importantes para
começar a pensar a história destes mesmos municípios, como no
caso exemplar do jornal Mariuaense estudado por Luís Balkar
(PINHEIRO, 2016). A historiografia ainda não foi generosa o
bastante com eles, apesar de sua vital importância para a
compreensão da comunidade amazônica.
Os jornais revelam, assim, o anseio de elites recentes,
resultantes da interiorização do aparelho administrativo do
Estado na Amazônia, em estabelecerem um dizer-suporte sobre
si mesmas, configurarem um espaço de aparição, uma esfera
pública embrionária, demonstrando, por um lado, sua capacidade
de organização política e, por outro, sua capacidade de
autocontrole e apresentação de hábitos modernos mesmo que em
meio ao sertão. Os jornais descritos ao longo de todo o esforço
de construção deste livro se intitulam ilhas de modernidade. Essa
importância atribuída a si mesmos revela o tamanho do
empreendimento que significava a importação de uma máquina
de tipos na Amazônia, o estabelecimento de uma proposta
editorial, o pleiteio de apoios políticos e também a busca pelas
notícias. Em boa parte dos casos, a atividade editorial e
jornalística era fundamentalmente uma atividade política: o jornal
surgia em conjunto com o município (a maior parte deles no final
do século XIX), era parte constituinte da burocracia e atendia,
ainda que sob a égide da imparcialidade, os interesses de um
prefeito ou coronel.
A atividade do tipógrafo estava vinculada à inauguração
de um ritual de publicação e leitura, um ritual orientado pela
busca e experimentação de novidades no espaço urbano. Em
geral, os jornais apresentavam aos citadinos aquilo que era
considerado mais moderno no mercado de ideias e produtos,
mencionavam desde Vitor Hugo até sabão, próteses dentárias e
tecidos. Intencionavam, de certo modo, vivenciar e explorar as
potencialidades da cidade, jogando-lhe luz, significando seus
espaços através da referência constante a eles, num anseio de
vencer o atraso do Brasil monárquico e rural e ingressar de uma
vez na República, no progresso e na ordem urbana. No bojo
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desse processo de modernização forçada, o jornalista precisava
vencer também o sertão, quer dizer, justificar sua existência ao
leitor, demonstrar a importância de um jornal para a configuração
dos espaços, envolver-se de alguma forma com estes espaços
atribuindo-lhes sentidos. Em quase todos os casos, a via pela qual
essa modernidade entrava é o rio: daí a importância do comércio
pelo vapor que traz produtos, novidades e visitantes ilustres, o
discurso sempre simpático à navegação, o uso de nomes de rios
como títulos de periódicos.
É importante lembrar, nesse sentido, que o surgimento
das cidades e vilas periféricas acompanhou o aumento do
comércio da goma elástica em 1850 e a disposição de várias rotas
para a navegação abertas por companhias estrangeiras
(GREGÓRIO, 2012). No mesmo período, o Amazonas foi
elevado à condição de província e Manaus se tornou capital,
atraindo uma jovem burocracia ao mesmo tempo em que se
tornando o hub de informações de todo o interior amazônico. As
rotas de navegação para o interior e os espaços de coleta da goma
elástica foram os fatores determinantes para a construção das
cidades às margens dos rios. Os navios a vapor, os trilhos do
trem, a eletricidade e o telégrafo permitiam a extensão das
sociabilidades para além das fronteiras amazônicas. Os homens
que construíam estas cidades reivindicavam o seu espaço na
nacionalidade brasileira por meio dos jornais, justificando que
haviam lutado pela definição dos limites brasileiros, como no
caso mais ilustrativo dos nativistas acreanos esquecidos pela
República durante a decadência da borracha.
Neste livro deve ficar clara a interlocução dos rios com os
jornais, daí a opção pelo título “Rios de Palavras”. O primeiro
dos periódicos interiorizados fora do espaço paraense foi
inaugurado apenas em 1851 com o objetivo de divulgar notas
oficiais do governo provincial recém construído no Amazonas.
Os impressos se multiplicaram para Santarém, Itacoatiara,
Manicoré, Lábrea, Humaitá, Coari, Macapá e Barcelos, ainda no
século XIX. Nos vilarejos transformados em cidades,
concomitantemente à construção da burocracia municipal
instalava-se uma máquina de tipos.
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Em alguns casos, o surgimento de jornais fugiu do fluxo
dos rios, sobretudo quando se dirigiu ao nordeste do Pará, onde o
caminho predominante para Bragança eram os trilhos de trem,
em Macapá, onde acontecia por meio do intercâmbio via mar
com Belém, e em Porto Nacional, Tocantins, onde a imprensa
local construía sua representatividade diante de Goiás vindo,
inclusive, a pregar a separação com relação ao “Norte de Goiás”.
Não se percebeu, nesse último caso, um trânsito de Tocantins
com a Amazônia, nem que fosse por via Rio Tocantins. Tanto
quanto a imprensa acreana, o tom da imprensa tocantina é
fortemente emancipacionista, dentro dos limites da cultura
política republicana no Brasil.
Quanto aos diálogos fronteiriços internacionais, são
bastante inócuos, mas permanecem sedutores para estudos
futuros, quiçá capazes de levar à percepção de uma Amazônia
internacional por meio do estudo do impresso. Apesar da
dimensão das fronteiras, não se identificou a presença de
venezuelanos nos jornais de Roraima, peruanos nos jornais de
Benjamin Constant,1 e nem tampouco bolivianos nos jornais
acreanos. É curioso ver como a língua oficial, a cultura letrada,
parece ter estabelecido fronteiras sólidas entre povos cujo
intercâmbio, antes disso, era simplesmente constante. A partir do
século XX, as transações, monetizadas, passaram a obedecer um
certo pragmatismo e a estabilização das línguas ajudou a dar uma
coloração mais nítida para as fronteiras nacionais. São raros,
portanto, os casos de menção e diálogo com jornais de países
vizinhos, apesar do trânsito constante de jornais europeus e
norte-americanos. Mais comum do que esses diálogos de países
vizinhos foi a instalação de periódicos estrangeiros, fossem eles
italianos, ingleses ou espanhóis. Os jornais espanhóis em Manaus
e norte-americanos em Porto Velho são um exemplo curioso da
tentativa dos estrangeiros em fixar a sua própria cultura letrada na
Amazônia.
Também é mister lembrar, no que concerne a este livro,
que as formas de descrição e análise dos periódicos no período de
Muito embora, como observa o Prof. Dr. Luís Balkar, já seja possível ver uma
imprensa peruana em Manaus, através do jornal La Union em 1909.
1
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tempo recortado obedeceram às prioridades teóricas do autor de
cada capítulo. Em todos os casos, contudo, procedeu-se à recolha
e indicação clara de fontes primárias e acervos documentais
disponíveis (ou indisponíveis). Nesse sentido, pretendeu-se ter
dado um suporte para estudos mais integrados sobre mídia ou
palavra impressa nos estados do Norte.
No que diz respeito à grade de leitura que aponta os “rios
de palavras”, trata-se uma ideia que toma como ponto de partida
o caso exemplar manauara, que permitiu a interiorização do Brasil
na Amazônia e deu uma fisionomia mais nítida para a Amazônia
brasileira. Manaus tornou-se, a partir da década de 1850, um hub
que permitia a incorporação de informações sobre pontos
distantes como o Acre, Rondônia e Roraima. Daí o caso do
Amazonas ser apresentado logo no primeiro capítulo.
No caso do Capítulo 2, sobre o Pará, percebeu-se que a
região que maior concentração de jornais foi o Nordeste, onde
estava em processo de construção a ferrovia de Bragança. Em
direção ao interior, por meio do rio Amazonas, a primeira cidade
é Santarém, na embocadura do Rio Tapajós, cidade que produziu
22 títulos de jornais. A segunda maior produtora de jornais,
Cametá, teve seu primeiro periódico, Teo-Teo, em 1848. Os
autores do capítulo perceberam que a principal preocupação
destes periódicos foi a vida municipal, quando os seus
antecessores, os jornais pioneiros do Pará, tematizavam o
Império e o papel que nele cabia à Amazônia (Grão-Pará). Há,
nesse sentido, uma transformação gradual entre a ideologia
nacional e a crônica da vida urbana no esquema já percebido por
Marialva Barbosa: cada vez mais o objeto de reflexão dos jornais
deixa o espaço nacional para se concentrar na cidade em processo
de formação.
No Acre, o movimento de vapores através dos rios Purus
e Juruá se tornou contínuo com o avanço do ciclo da borracha e
dos movimentos migratórios do Nordeste, em especial do Ceará.
A formação de uma elite de seringalistas foi a responsável pela
luta emancipatória contra o governo boliviano, finalizada com a
assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903. O resultado dessa
luta, na estrutura dos jornais nascentes, que opunham dois
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partidos, Autonomista e Construtor, apareceu na forma de um
nativismo exaltado, reforçando a luta e a posição do Acre na
formação da República brasileira. Conforme avançava a crise
sobre a comercialização da borracha, os jornais passaram a
mencionar a mendicância nas ruas, o esquecimento do governo, o
fim da antiga vivacidade urbana.
No Amapá, a precoce iniciativa do jornal o Pinsonia,
datada de 15 de novembro de 1895, durou 9 anos e refletiu as
pretensões brasileiras sobre o território amapaense diante de
pressões venezuelanas, com a convergência das doutrinas
nacionais republicanas em 1889. Apesar do título de primeiro
jornal amapaense, ele não foi tão importante para a representação
da política amapaense quanto O Democrata, jornal impresso em
Belém que tematizou o Amapá entre 1890 e 1893 fugindo à
tonalidade geral dos impressos amazônicos nesse período pela
sua defesa do governo monárquico.
Em Rondônia, a ocupação relacionada ao ciclo da
borracha data das últimas décadas do século XIX: a formação do
núcleo urbano de Porto Velho remete à construção da ferrovia
Madeira Mamoré, depois de sancionado o Tratado de Petrópolis.
Nesse período de construção (1907-1912) surgiram três títulos de
jornais em língua inglesa voltados para os funcionários norteamericanos da ferrovia. Da mesma forma que no Pará e
Amazonas apareceram jornais filiados a partidos republicanos,
registrando também alguma forma de imprensa alternativa com o
Alto Madeira.
Tocantins apresentou a malha jornalística mais distante do
conjunto da Amazônia, em virtude do seu principal vínculo
político, social e econômico estar relacionado a Goiás. O Jornal
Norte de Goyaz, principal iniciativa jornalística na região até 1920,
participou intensamente do processo político de instalação da
estrutura republicana na região defendendo, ao mesmo tempo, a
fragmentação do estado do Goiás.
No caso de Roraima, as principais iniciativas derivaram
das atividades dos monges beneditinos, que buscaram dar um
contorno cristão à ocupação de Roraima, instruindo os poucos
habitantes da vila de Boa Vista a evitarem as “práticas de
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mancebia” ou religiões consideradas apócrifas. Nesse caso,
montou-se uma breve disputa entre os missionários e os maçons,
dois dos grupos que lutavam para se estabelecer na região.
Em todos estes casos analisados, com exceção do
Democrata, jornal editado em Belém e direcionado ao Amapá, a
República e suas promessas revelavam planos grandiosos de
urbanidade na qual, como se poderá perceber em linhas gerais
neste livro, o homem amazônico negociava participação, seja
através do ingresso na cultura letrada ou através da adesão a
costumes urbanos, quer dizer, adequados a uma nação que
buscava se libertar do estigma monárquico do atraso. A partir
destas investigações foi possível compreender a irradiação da
palavra impressa em localidades centrais e periféricas e a
institucionalização da uma nova forma de ler o mundo afinada
com perspectivas econômicas e culturais europeias.
Muitas dessas localidades sequer eram cidades, mas
apenas municípios que comportavam um aparelho administrativo
ainda arbitrado pelo poder do coronel. Nos estudos de micro
história que seguem é possível identificar aspectos importantes
dos municípios e pensar como a imprensa nascente se inscreveu
nesse cenário de crescentes disputas políticas e eleitorais. Mais do
que a disputa local, os jornais das periferias amazônicas
demonstravam ressentimento com relação ao esquecimento da
administração central e também ambição de participar do
renovado circuito cultural republicano, ambicionavam afirmar as
qualidades modernas das cidades que coexistiam com as
dificuldades do sertão.
Por fim, o livro tentou indicar a difusão da palavra
impressa na Amazônia e o seu papel na configuração de
diferentes identidades políticas e manifestação de memória
histórica. Como resultado mais importante, essa circulação de
vozes gerou a convicção sobre a necessidade de reunir saberes
amazônicos nos mais variados municípios e refletir as condições
de emergência e solidificação da mídia, suporte para a realização
de uma modernidade amazônica com características bem
peculiares. A circulação de vozes na forma de um livro permitiu
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pensar, por fim, como os amazônidas utilizaram a mídia para dar
um sentido para a Amazônia.
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RIOS E JORNAIS:
A DISPERSÃO DA PALAVRA
IMPRESSA NO INTERIOR DO
AMAZONAS
2

Luís Francisco Munaro
‘Ah! Se a branca não morasse tão longe, eu lhe pedia para
levar a minha filha como criada, para lhe ensinar a ler e
escrever!’ Sua fisionomia inteligente se animou e o tom
sinceramente comovido de suas palavras traduzia bem o desejo
que sentia de instruir os filhos”, Elisabeth Agassiz.
A Cabanagem (1835-1840) é comumente tratada como
um movimento carente de cérebro central, movido mais por
ideais religiosos transmitidos de forma oral e pouco capazes de se
converter num corpo unitário de crenças e convicções políticas.
Ela seria um retrato da grande e esquecida Amazônia. Seus
componentes, elementos embebidos de ideais messiânicos e de
uma forte desconfiança quanto aos portugueses ou maçons que
monopolizavam cargos políticos, criaram várias frentes de luta no
interior e forneceram um impulso ativo para a construção de vilas
em lugares que até então não haviam conhecido nenhuma
iniciativa colonizadora (RICCI, 2006, p. 24). As novas fronteiras
que se foram estabelecendo, para além dos fortes e pontos de
atividade missionária construídos de forma estratégica pelos
portugueses, seguiram o impulso do movimento social que lutava,
não se sabia muito claramente contra o que, mas lutava,
ganhando as matas e singrando os rios. Esta interiorização
transformou a vida de pequenos vilarejos como Santarém e
Manaus que, já em 1850, se tornariam cidades. Sem dúvida, o
Este trabalho é resultado do Projeto de Pesquisa Imprensa e Modernidade na
Amazônia Brasileira, financiado em sua integralidade pelo CNPQ, edital Faixa A.
Esboços deste texto foram publicados no XV Congresso Regional Norte de Ciências da
Comunicação e IV Encontro Regional Norte de História da Mídia, ambos de 2016.
2
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impulso de ocupação cabana, que gerou o caos administrativo da
Comarca do Rio Negro e a impossibilidade de o governo central
gerenciar a região mais inexplorada do país motivaram a
construção da Província do Amazonas em 1850, tornando
Manaus uma capital e, consequentemente, levando para lá um
aparelho burocrático. Isto é, tornando-a o destino de bacharéis
com formações mais diversificadas e políticos e militares cujo
campo de atuação era até então o Rio de Janeiro. As lutas cabanas
e a criação de uma burocracia foram fatores fundamentais para a
interiorização da Amazônia e para a transformação de Manaus no
mais importante hub de informações do interior amazônico.
O uso industrial da borracha e a subsequente pressão
internacional para a navegação nos rios amazônicos tornou a
questão da soberania do Brasil sobre a Amazônia comum no
Congresso brasileiro até 1867, quando se deu sua efetiva abertura.
Como observou a viajante Elizabeth Agassiz, essa navegação não
apenas uniria Manaus a outras cidades brasileiras de forma mais
ágil, mas também criaria novas oportunidades de intercâmbio
com países como o Peru, através do Alto Marañon: “esses
grandes afluentes do Amazonas [talvez] venham a ter em breve
suas linhas de vapores como o rio principal. A abertura do
Amazonas, sem dúvida, apressará esse resultado” (1865, p. 135,
nota de rodapé). De fato, um ano depois da previsão de Elizabeth
Agassiz, pelo Decreto Imperial de 1866, através do seu artigo
primeiro, estava assinalado que “ficará aberta, desde o dia 7 de
setembro de 1867, aos navios mercantes de todas as nações a
navegação do rio Amazonas até a fronteira do Brasil, do rio
Tocantins até Cametá, do Tapajós até Santarém, do Madeira até
Borba, e do rio Negro até Manaus” (Decreto 3749, Apud.
GREGÓRIO, 2008, p. 245).
A interiorização das redes de navegação acompanhou,
portanto, o boom da borracha, o crescimento das cidades e a
formação de aparelhos administrativos nas freguesias, vilas e
cidades. As informações produzidas pela administração e pelo
comércio passaram a requerer também uma esfera regular de
publicidade de atos administrativos. Esta esfera é apenas
parcialmente uma esfera pública onde os atos concernentes à vida
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pública seriam escrutinados e submetidos à crítica política; pelo
contrário, ela estava fortemente concentrada em torno das
burocracias recém instaladas e dificilmente alcançava grupos
potenciais de leitores anônimos e independentes. Os cidadãos de
um império recém transformado em República são os membros
de uma restrita elite de comerciantes, burocratas e estrangeiros.
As condições de construção dessa esfera de publicidade foram
limitadas por uma série de fatores, como as altas taxas de
analfabetismo e o contexto de emergência de uma elite
econômica vinculada à extração da borracha. De qualquer forma,
ao gerar e atender demandas, ela contribuiu para fazer circular
informações e ideias com um alcance até hoje pouco
compreendido, atravessando rios e ganhando vilarejos distantes,
podendo inclusive ultrapassar o público letrado por meio de
atividades coletivas de leitura.
Já se abordou, na historiografia sobre a Amazônia, a
navegação internacional, o surgimento das belas letras em Belém
e Manaus, a formação de uma plutocracia vinculada à terra. Sobre
a movimentada imprensa manauara, foram construídos muitos e
competentes estudos e catálogos, desde o esforço do grupo de
José Ribamar Bessa Freire (FREIRE et all, 1990) até o estudo
doutoral de Maria Luísa Ugarte Pinheiro, que investigou com
profundidade a imprensa amazonense, sobretudo a partir do
prisma do jornalismo manauara (PINHEIRO, 2015). Além disso,
foram estudadas suas questões operárias (PINHEIRO, 2003,
2007, 2014), seu vínculo com a formação de elites (DAOU, 2004,
2014; PINHEIRO, 2007) ou mesmo as questões de gênero nas
páginas dos jornais (PINHEIRO, 2014). Ademais, encontra-se
em curso o estudo pós-doutoral do professor Luís Balkar
Pinheiro, cujo escopo é a investigação em profundidade da
imprensa no interior do Amazonas.
Dado esse retrospecto, nosso objetivo, no bojo de um
livro sobre a imprensa periférica da Amazônia, é mais singelo:
trata-se da construção de uma visão, perspectivada pela moldura
da árvore de rios amazônica, dos jornais que começaram a
pipocar em vários pontos distintos, configurando ao mesmo
tempo dados importantes para a micro-história e para a
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compreensão das formas de apropriação das tradições
jornalísticas e formação de solidariedades letradas. São jornais que
ora surgem em vilas próximas a Manaus e Belém como
Itacoatiara e Santarém, e ora começam a constituir informes e
embates políticos em pontos estratégicos da malha hidrográfica
bastante distantes, como o Alto Madeira, o Purus e o Acre, o Rio
Negro e o Branco. No interior dessa vasta rede de rios
comunicantes, Manaus cumpria o papel de hub, um centro
transmissor de informações que irrigava a bacia hidrográfica com
notícias da administração central.
Nesse esforço de leitura, além das indicações preciosas
fornecidas pelo Prof. Luís Balkar Pinheiro, foram fundamentais
os acervos disponibilizados pela Biblioteca Mário Ypiranga,
acervos gentilmente cedidos através de um espaço destinado ao
autor do capítulo no Google Drive. Além disso, o amplo catálogo
coordenado por Ribamar Bessa Freire (FREIRE et all, 1990), que
permitiu fazer a contagem de periódicos, requisitá-los e lê-los
mais atentamente. Dessa forma, seguiu a distribuição dos pontos
de maior atividade impressa uma leitura cuidadosa dos jornais
disponíveis, evidenciando as formas particulares do exercício
impresso e o desenvolvimento de uma metalinguagem jornalística
rudimentar, os esforços de busca pela filiação na identidade
nacional e a tentativa de uma autoafirmação nativista não só vista
como de centro-periferia entre a Amazônia e o Rio de Janeiro,
mas sobretudo de centro-periferia entre as pequenas freguesias e
vilas transformadas em cidades e as cidades centrais de Belém e
Manaus.
Significativamente, foi em 1851 que surgiu o primeiro
jornal do Amazonas, chamado de 5 de Setembro para comemorar a
data de criação da província, jornal transformado em 1852 no
Estrella do Amazonas. Nesse período, Belém já contava com uma
estrutura de imprensa mais sólida com vários títulos de jornais
diários (SEIXAS, 2011, p. 241). Netília Seixas observou esse
crescimento jornalístico na década de 1851 diante do número de
títulos das décadas anteriores: 24 jornais na década de 1841; 29 na
de 1831 e 11 jornais na de 1821 (SEIXAS, 2011. p. 229-241).
Além do crescimento para um número de 33 jornais na década de
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1851, Belém apresentou seus cinco primeiros jornais diários,
entre eles o Diario do Gram-Pará, que duraria até 1892 (SEIXAS,
2011, p. 241). Enquanto, portanto, Belém já apresentava uma
sociabilidade impressa3 ligeiramente consolidada, Manaus
começava a imprimir informações oficiais através do 5 de Setembro.
Como observaram tanto Maria Luiza Ugarte Pinheiro (2009, p. 2)
quanto José Ribamar Bessa Freire (FREIRE et all, 1990), a
imprensa em Manaus surgiu nesse período estreitamente
vinculada ao aparelho de Estado – tanto quanto este vai ser o seu
itinerário nos vários municípios que começaram a apresentar
alguma forma de governo vinculada à recém-formada República.
A interiorização das sociabilidades letradas na Amazônia
esteve estreitamente vinculada com a disposição de rotas para a
navegação, capazes de estimular a vida comercial, conectar as
burocracias recém instaladas e disputar espaços políticos nas
prefeituras construídas – também elas estimuladas pela vida
comercial. A Companhia de Mauá disponibilizava rotas para o
Alto Madeira e Tabatinga, na fronteira com o Peru, onde trocas
comerciais através de moeda aconteciam de forma constante.
Cidades interioranas como Itacoatiara, Parintins e Santarém
também cresceram com o trânsito dos vapores. Nesse contexto a
Amazônia, que até então contribuíra de forma tímida com os
valores de exportação brasileiros, se tornou protagonista do
crescimento econômico de 1850 pelo menos até as colheitas de
hevea dos britânicos no sudeste asiático começarem a ganhar o
mercado mundial.
A palavra impressa acompanhou de forma bastante
próxima esses surtos de desenvolvimento econômico e a criação
de cidades mobilizadas pela extração da goma. A discussão
política entabulada no Rio de Janeiro sobre a navegação
internacional teve, também ela, fundamental importância nesse
processo. Não se tratava, como lembra Vitor Gregório, de
Chamaremos assim, por um lado, a vida cultural e simbólica construída em torno das
atividades que começam na tipografia e vão até os clubes de leitura, às práticas de
leitura coletiva, às tavernas e cafés ou à leitura doméstica e, por outro lado, o
estabelecimento de solidariedades intelectuais, diálogos entre periódicos, retomada de
tradições jornalísticas e uso comum de linguagem considerada moderna acessível
através da tecnologia tipográfica e leitura em larga escala.
3
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puramente uma disputa partidária e pessoal, mas sobretudo de
“debater sobre o processo de construção de um Estado unificado
e de seu território, ainda instáveis o suficiente para correrem o
risco de verem prematuramente fracassados os esforços para sua
formação” (GREGÓRIO, 2008, p. 18). Nesse sentido, a
produção periódica nascente evidenciava sentimentos nativistas,
de proteção do território e manutenção do status quo das
autoridades locais ainda recentes no Amazonas. Em primeiro
lugar, os periódicos periféricos apresentavam em sua estrutura
textual as vantagens comerciais e a modernidade da cidade para,
em segundo lugar, defenderem o sentimento amazônico no bojo
do Império transformado em República.
Esses sentimentos de identidade periférica puderam ser
percebidos nos vários rios abertos à navegação: Madeira, Negro e
Branco, Purus e Acre, Solimões e Javary. O Rio Negro dando
acesso ao Rio Branco onde, entre Boa Vista e Caracarai, seria
cultivado gado para abastecimento de carne em Manaus, e
também ao Orinoco, em região pouco navegada, pelo canal de
Casiquiare, próximo de São Joaquim, dona de três jornais; o rio
Purus permitindo a formação de cidades como Lábrea e
Canutama e dando acesso ao Rio Acre, de onde viria borracha em
abundância de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, cujo ápice foi 19134,
com uma conexão pouco movimentada com a Bolívia; no Rio
Madeira, a formação de cidades fronteiriças com a Bolívia, no
Madeira-Mamoré, considerando ainda o importante fator da
construção da estrada de ferro. As discussões sobre o acesso
internacional a esses rios são nucleares para o entendimento da
expansão
das sociabilidades impressas. Segundo
o
particularmente ardoroso jornalista Tavares Bastos, “o interior da
Amazônia não podia desenvolver-se sem livre acesso à
navegação” (Apud BENCHIMOL, 1999, p. 264). A partir da
abertura, as companhias inglesas Booth e Red Cross Line
Ver o Capítulo sobre o Acre deste livro. O acesso à goma abundante no Acre
motivaria o impasse internacional solucionado por intermédio do Barão do Rio Branco
em 1909, revolução de emancipação que foi encampada por jornalistas como José
Carvalho (Cem dias de Paravicini), Orlando Corrêa Lopes (Expedição dos Poetas) e
Luis Galvez, redator do Jornal do Commercio em Manaus.
4
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começaram a fazer escalas em Manaus, Belém e “portinhos do
interior da calha central com a Ilha da Madeira, Lisboa, Leixões,
Vigo, Havre, Liverpool e Hamburgo, com transbordos para Paris
e Londres e serviço regular de cargas e passageiros”
(BENCHIMOL, 1999, p. 26). Os alemães possuíam a Hamburg
Amerika Line e os italianos a companhia Ligure Brasiliana.
Sobretudo a última, segundo Samuel Benchimol, teria trazido
imigrantes italianos e judeus que se tornaram empreendedores na
Amazônia. Jornais de Manaus e Itacoatiara, por exemplo,
mencionavam ativamente as atividades das companhias de
navegação. Ao mesmo tempo, na Província do Amazonas a
população se multiplicou de 19570 almas em 1840, para 46187
em 1860 e 249756 em 1900. No Pará, saltou de 109960 almas em
1840 para 445356 em 1900 (SANTOS, 1980).
Durante a virada de século, quando a economia gomífera
conheceu o seu auge e o crescimento das cidades na Amazônia
experimentava a sua belle époque, as rotas de navegação já eram
amplas. Em vários pontos da malha, em sua enorme maioria
diretamente vinculados à venda da borracha, criaram-se cidades e
formaram-se extratos urbanos de empreendedores internacionais,
burocratas ou aviadores vinculados às atividades de comércio. É
nesse contexto que surgiu também um público urbano capaz de
consumir a palavra impressa num largo espaço que vai das
fronteiras entre o Brasil e o Peru às fronteiras do Brasil com a
Bolívia, do Madeira-Mamoré, o Solimões-Javary, o Purus-Acre, o
Negro-Branco.
Ana Maria Daou, em sua tese doutoral, conseguiu mapear
a construção das elites e de um público leitor a partir da
constatação de que, não apenas o Amazonas foi objeto de um
intenso fluxo migratório interno na segunda metade do século
XIX, migrantes oriundos do Nordeste e que foram os
responsáveis por desbravar a bacia amazônica em direção ao Acre
(DAOU, 2014, p. 51), como também se tornou uma rota de
passagem importante para comerciantes ingleses e alemães e
destino colonizatório para portugueses, italianos, sírios, libaneses
e, em menor proporção, judeus do norte africano
(BENCHIMOL, 1999). Para Ana Maria Daou, no processo de
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consolidação dessas elites, tanto de burocratas recém-chegados
quanto de empreendedores estrangeiros e do Nordeste, era
fundamental a ideia de buscar instrução intelectual (DAOU, 2014,
p. 56). A formação destas elites alicerçava-se na importância da
educação, formação de liceus e colégios, formação superior no
exterior, e mesmo as demonstrações externas de boas maneiras
ou hábitos urbanos. Outros fatores que impulsionaram a leitura
de jornais foram a construção de espaços de sociabilidade
comuns aos membros da elite tradicional e aos estrangeiros, a
necessidade específica de obter vantajosas informações
comerciais, a curiosidade intelectual relativa à própria índole do
homem que se quer ou pretende ser um “homem moderno” e a
disponibilidade de inovações tecnológicas como a eletricidade e o
telégrafo.
Ainda grassava, contudo, um sério problema,
demonstrado na epígrafe deste capítulo, em que Elisabeth
Agassiz descreveu a falta de intimidade do indígena com relação à
leitura. Não apenas a leitura permanecia uma prática distante dos
indígenas quanto a maior parte das populações recém chegadas
era composta de analfabetos. Como lembra Roberto Santos, “o
analfabetismo era de 86,8% no Amazonas e 78% no Pará. No
ano de 1890, esses percentuais ainda eram excessivamente altos
(83,8% e 77,8%); mas em 1900 eles começaram a mostrar-se
menos resistentes, caindo no Amazonas para 67,9% e no Pará
para 70%” (SANTOS, 1980). Evidentemente, portanto, a leitura
constituía uma prática incipiente.5 Da mesma forma, pode-se
especular que os vários jornais que surgiram no interior sob o
patrocínio de grupos políticos sequer tivessem um público
consolidado de leitores. A maior parte dos jornais estudados
Como ponderou o Prof. Luís Balkar, em comentário à construção deste livro,
“dependendo do momento (1850, p. ex.), nem mesmo aquilo que poderiamos chamar
de uma elite política e/ou econômica em Manaus, vinculava-se seriamente às práticas
de leitura. Henri Bates dirá, inclusive, que nenhum comerciante de Manaus jamais abriu
um livro. Em segundo lugar, junto com a formação de uma "elite" regional (como tão
bem estudou Ana Daou) vai se formando em paralelo um contigente de pessoas que
constituem segmentos médios urbanos (professores, funcionários públicos,
comerciários, trabalhadores qualificados,etc.), com poucas posses. Esses setores
também se lançaram fortemente à onda periodística.”
5
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denunciava a dificuldade do governo central em estabelecer
instituições de ensino primário e, depois de um ou no máximo
dois anos de circulação, fechava as portas. Entre alguns motivos
para que isso acontecesse, segundo pondera Luís Balkar
(PINHEIRO, 2016), há a falta de capital dos grupos de letrados,
a dificuldade de acesso ou montagem das prensas e mesmo a má
acolhida do público leitor. Além disso, o vínculo partidário
explícito de jornais que surgiam com objetivos eleitorais (Ibid.) É
mister lembrar que, embora boa parte destes jornais tenha
circulado apenas em círculos elitizados, parte da imprensa em
Manaus e Belém evidenciou a partir do século XX preocupações
mais diretas com o público operário; além de, como defende
Maria Luiza Pinheiro, já existir no final do século XIX uma
imprensa “domingueira” e “alternativa” muitas vezes organizada
artesanalmente por grupos de “letrados que não faziam parte
propriamente a uma elite regional, mas pertenciam aos segmentos
médios urbanos, sem posses mas alfabetizados” (2015).
Os aspectos dos jornais que, no âmbito deste capítulo,
merecerão particular destaque, são: (1) o sentimento de natividade
ferida pelo desinteresse do centro político; (2) a busca pela
afirmação da cidade e a disputa política em torno da autoridade
municipal; (3) as sociabilidades que transpareceram nos jornais
com seus clubs, suas elites e sua concepção de gêneros. O corpus
de análise foi constituído por jornais de várias pequenas cidades e
vilas distribuídas ao longo de toda a bacia hidrográfica do
Amazonas. Infelizmente, a captura de dados mais precisos sobre
estes municípios é uma tarefa ingrata, dada a verdadeira escassez
de material bibliográfico e também o pouco interesse
historiográfico que eles despertaram. Utilizando-se de uma
generalização, pode-se compreender a estrutura social destes
municípios à luz da comunidade amazônica estudada por Charles
Wagley: pouca mobilidade social, pouca vida urbana
propriamente dita e dependência de atividades extrativas (1979).
Os jornais estudados foram O Tacape, Parintins, O Semeador de
Parintins6; A Paz, Commercio do Madeira, Correio do Madeira, Gazeta
Município localizado no Rio Amazonas, na fronteira entre Amazonas e Pará, que se
tornou município em 30 de outubro de 1880.
6

28 | RIOS DE PALAVRAS: A IMPRENSA NAS PERIFERIAS DA AMAZÔNIA (1821-1921)

de Manicoré, O Manicoré, O Rio Madeira, de Manicoré7; O Purus, O
Rio Purus, de Lábrea8; O Javary, de Benjamin Constant9; Coaryense,
de Coari10; O Rio Negro, O Barcellense, de Barcelos11; Hury, O Rio
Negro, de S. Joaquim12; Pirolito, O Raio X, Jornal do Commercio, A
Epocha, Correio de Serpa, O Escolar, O Cravo, O Conservador, Chicote,
Caravana, O Avança, O Arauto, de Itacoatiara.13 Outros municípios
do Amazonas que aparecerão neste estudo são Santo Antonio do
Içá14, Eirunepé15, Humaitá16, Tefé17 e Manacapuru18. Ademais, este
estudo foi complementado pelos dados levantados durante a
pesquisa sobre Acre, Roraima e Rondônia, então componentes
do Amazonas.
Periferia da periferia

Município estrategicamente situado entre Manaus e Porto Velho, no Rio Madeira. Foi
alçado à condição de vila somente em 4 de julho de 1877.
7

Município situado entre os rios Purus e Madeira. Foi transformada em cidade por lei
de 14 de maio de 1881, que elevou a freguesia de Lábrea à categoria de vila.
8

Município localizado no encontro do Rio Solimões com o rio Javary, fronteira com o
Peru. Recebeu o seu nome durante o período de afirmação republicana, em 1889.
9

Município localizado entre Tefé e Codajás, ambas cidades margeadas pelo rio
Solimões. Somente foi elevada à condição de vila em 2 de dezembro de 1874.
10

Um dos maiores municípios brasileiros em extensão e primeira capital do Amazonas,
fundado em 6 de maio de 1758. Sua localização está no encontro do Rio Demeni com o
Rio Negro.
11

Não há dados claros sobre a vila de São Joaquim, que esmoreceu depois da
decadência da borracha. Sua localização remete ao último ponto de povoamento
brasileiro no Rio Negro, depois de São Gabriel da Cachoeira.
12

A terceira vila mais antiga do Amazonas. Foi assolada pela Cabanagem e restaurou-se
apenas em 1857. Em 1874, a então vila de Serpa se tornou a cidade de Itacoatiara.
13

Município localizado na confluência dos rios Solimões e Içá. Tornou-se freguesia de
Tonantins em 1865. Muito embora os dados de sua ocupação sejam imprecisos, sabe-se
que a localidade já existia antes de 1831.
14

Município localizado na confluência dos rios Juruá e Tarauacá. A criação da vila data
de 1896, sob o nome de São Felipe. Em 1936, viria a se chamar Eirunepé.
15

Município localizado no rio Madeira, criado em 4 de Fevereiro de 1890, tendo sua
área territorial desmembrada do município vizinho de Manicoré.
16

17

Município localizada no Rio Solimões. Foi elevado à categoria de cidade em 1855.

Município localizado no Rio Solimões. A freguesia foi criada em 12 de agosto de
1865.
18
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Até as duas primeiras décadas do século XX, pelo menos
quinze municípios nos limites do atual estado do Amazonas vão
desenvolver alguma forma de exercício jornalístico - ou pelo
menos, dentre estes constam registros no Instituto Geográfico e
Histórico do Amazonas, IGHA. No Rio Negro, Barcelos e São
Joaquim; no Rio Purus, Lábrea; no Rio Solimões, Coari,
Manacapuru, Tefé e Codajás; no Rio Madeira, Manicoré e
Humaitá; no Rio Juruá, São Felipe e Cruzeiro do Sul; no rio
Javary, Benjamin Constant. Por fim, no Rio Amazonas, pelo
menos Manaus, Parintins e Itacoatiara manifestaram atividades
jornalísticas. Como sugere José Ribamar Bessa Freire,
inúmeros títulos editados nas sedes dos municípios
cabendo destacar as áreas onde se encontrava a
exploração da borracha: os rios Acre, Juruá, Madeira e
Purus. No entanto, quase todos os municípios do
Amazonas tiveram seus órgãos informativos, alguns deles
preocupados com as informações que afetavam a vida da
comunidade. Eles reclamam a falta de atenção por parte
dos governantes a questões tais como o extrativismo, a
agricultura, educação, saúde, meios de transporte, etc
(FREIRE et all, 1990, p. 21).

Segundo uma periodização elaborada por Faria e Souza
em 1908, as etapas dessa imprensa teriam sido basicamente três:
1851-1870, em que pequenas folhas impressas se disseminaram
por meio de tipografias rudimentares; 1870-1880, quando já se
podia perceber alguma forma de noticiário desenvolvido e maior
preocupação com o formato do impresso; a partir de 1880 até
1908, quando teria havido um notável incremento tecnológico e a
formação de folhas diárias importantes. Ainda que essa
periodização guarde limitações, ela já permite evidenciar o
verdadeiro frenesi impresso que a Amazônia vivenciou na virada
do século XIX para o XX, como também verificado por Maria
Luisa Ugarte Pinheiro (2015) e Ana Maria Daou (2014).
Evidentemente, mais municipalidades surgiam conforme
aumentava o tamanho do celeiro amazônico e a realidade da crise
da borracha ainda não havia demonstrado toda a sua dimensão. A
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formação das burocracias municipais pode ser mesmo definida
como a principal responsável pela aquisição de prelos e
fabricação dos jornais nas cidades do interior.
Os estudos de José Ribamar Bessa Freire (et all, 1990) se
debruçaram sobre um século de imprensa (1851-1950) e
descobriram, no que concerne ao nosso recorte de tempo (18211921), 555 jornais no Estado do Amazonas. Este número de
títulos inclui jornais manuscritos, jornais cujo título foi
ligeiramente mudado entre uma e outra edição, ou mesmo
edições especiais e jornais de edição única. Há até mesmo o caso
de um jornal publicado a bordo do vapor “Belo Horizonte” em
1918, no Rio Madeira. Em sua grande maioria, foram jornais
impressos através de máquinas de tipos localizadas em Manaus.
Depois de Manaus, foram exemplares, até o final da segunda
década do século XX, o caso do Acre e de Itacoatiara, com 46 e
25 jornais respectivamente. Em 4 municípios do Rio Madeira
foram produzidos pelo menos 18 jornais. O Rio Negro produziu
ao menos 5 títulos e o Solimões também 5 títulos. A imagem
seguinte aponta, com pontos proporcionais ao número de títulos
de jornais impressos, as localidades que apresentaram atividade
impressa (tamanhos de Itacoatiara e Manaus diminuídos).

LUÍS FRANCISCO MUNARO (ORG.) | 31
Figura 2 – Distribuição de jornais no Amazonas

Dados extraídos do IGHA por FREIRE et all, 1990. Mapa
político do Amazonas extraído de http://mapasblog.blogspot.com.br/
Acesso em Fev/2016. Autoria nossa.

Na tabela abaixo estão discriminados os jornais coletados
pela equipe de José Ribamar Bessa Freire (FREIRE et all, 1990) e
também os dados apontados por Faria e Souza (1908), incluindo
os jornais do Acre, Porto Velho e Boa Vista.
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Tabela 1 – Títulos de jornais entre 1850 e 1921

Cidade

Rio

Rio Branco/AC
Xapuri/AC
Sena Madureira/AC
Porto Acre/AC
Capatará/AC
Manaus
Itacoatiara
Parintins
Boa Vista/RR
Eirunepé
Cruzeiro do Sul/AC
Porto Velho/RO
Manicoré
Humaitá
Santo Antonio
São Joaquim
Barcelos
Lábrea
Manacapuru
Coari
Benjamin Constant
Tefé
Tarauacá/AC
Total

Acre
Acre
Acre
Acre
Acre
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Branco
Juruá
Juruá
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Negro
Negro
Purus
Solimões
Solimões
Javary
Solimões
Taraucá

Catálogo
de Catálogo
de
Santos, 1990
Souza, 1908
15
919
9
7
2
1
442
328
25
5
3
3
4
1
5
7
6
8
4
2
1
3
3
1
2
9
8
2
1
1
1
1
1
1
5
555
281

Dados do IGHA compilados por FREIRE et all, 1990 e João Batista de
Faria e Souza (1908, p. 76, Apud PINHEIRO, 2014). Autoria nossa.

A ligação entre os jornais e os vapores, uma vez analisada
a tabela e o mapa, aparece com alguma clareza. Na linguagem dos
jornais, o rio aparece como a porta de passagem para a civilização
tão procurada, começando pela escolha do título. Em vários
casos, os nomes dos jornais são os nomes dos rios que as
embarcações começaram a navegar nos períodos apontados.
19

Território Federal do Acre.
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Além de Acre e Amazonas, Alto Juruá (1913), Commercio do Madeira
(1884), Alto Madeira (1917), Foz Madeira (1876), Rio Madeira (18811883), O Rio Madeira (1905), Alto Purus (1913), Commercio do Purus
(1886), Correio do Purus (1898), Gazeta de Purus (1918), O Purus
(1886), O Rio Purus (1891), O Rio Branco (1914), Jornal do Rio Branco
(1916), Jornal do Rio Negro (1867), O Rio Negro (1906).
Dentre as cidades periféricas, a maior produtora de
jornais foi Itacoatiara, seguida por, no Rio Madeira, Manicoré e
Lábrea. No Rio Negro, a produção de jornais permaneceu mais
rarefeita em virtude tanto da menor exploração de seringais
quanto da pouco movimentada fronteira com a Venezuela, com
São Joaquim e Barcelos produzindo apenas 4 títulos, enquanto a
vila de Boa Vista já possuía 3 títulos de jornais impressos.20 No
Rio Madeira e no Alto Purus se assistia a uma vigorosa atividade
comercial. No primeiro deles houve o crescimento de Porto
Velho, quando a construção da ferrovia Madeira-Mamoré
impulsionou a vida social da cidade entre 1907 e 1912, já no
período de decadência da borracha.21 A partir da ferrovia
floresceram várias cidades como Guajará-Mirim e Porto Velho,
facilitando a ocupação da fronteira oeste do Brasil (SANTOS,
1980, p. 109).
A novidade que constitui a palavra impressa nessas
localidades torna o jornalista, antes de tudo, um pedagogo da
própria profissão. Ele precisa, de alguma forma, demonstrar que
o jornal vai iluminar espiritualmente o seu leitor. É exemplar,
assim, o cuidado dos jornalistas, ao inaugurar papeis impressos
periódicos, relativamente à indicação do lugar social do jornal e
sua forma de filiação no discurso moderno. Sobretudo, o
jornalista estaria preocupado com a comprovação do benefício de
suas atividades para a cidade, sua vida comercial, cultural, social e
política. O Arauto, “órgão dos interesses municipais” da cidade de
Itacoatiara, apresentava-se tendo como
objetivo indesviável [...] pugnar pela prosperidade desta
cidade, do seu município fazendo adjunção às suas mais
20

Ver o Capítulo sobre Roraima deste livro.

21

Ver o Capítulo sobre Rondônia deste livro.
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justas e reais aspirações, pondo em prática quanto em nós
couber a atividade e o patriotismo de que somos capazes
para que o auxílio dos poderes públicos não continuem
esquivos como até hoje, auxílio de que é por demais
merecedora Itacoatiara, como a primeira cidade depois da
capital do Amazonas (O Arauto, 30 de setembro de 1906,
p. 1).

O jornal A Epocha, da mesma cidade, descrevia os altos
desígnios que cercavam a atividade jornalística, sua função
essencial de guiar a opinião pública, num jargão utilizado pelos
jornais com pretensões modernas:
O jornalista consciente tem a severa responsabilidade,
originada de suas próprias funções um tanto difíceis, de
aprofundar todas as questões e, pela clareza de raciocínio
exposto em frases ao alcance de todos, guiar a opinião
pública, muitas vezes cega ou imbuída de falsos conceitos
(A Epocha, 22 de Julho de 1917, p. 1).

O jornal, cardápio de notícias do homem que se pretende
moderno, teria o dever de conectar o cidadão à alta cultura, à vida
cosmopolita, às virtudes republicanas, tornando-o assim mais
civilizado. Os jornais guardam o estigma de serem produzidos na
selva; urgem demonstrar, portanto, o quão urbanos, adeptos das
“sãs práticas comerciais” e civilizados os habitantes da cidade
podem ser. O Barcellense, “jornal mensal, noticioso e comercial”,
propriedade de uma associação, apresentava-se na edição
inaugural de 3 de agosto de 1909 como “novo campeão de uma
cruzada santa, [...] vem hoje pela primeira vez surgir modesto na
arena, onde terçam armas virtuosos talentos do jornalismo
indígena (p. 1)”. Huri, periódico literário e noticioso publicado em
São Joaquim, descrevia assim sua função: “é grandioso o nosso
fim e bem longo e difícil o nosso itinerário: e entre as urzes que
na passagem sangram nossos pés, já sentimos o herpe destruidor
das nobres ideias, vir maquiavélico, perturbar-nos” (15 de junho
de 1904, p. 1). O Javary, um jornal da cidade fronteiriça de
Benjamin Constant, apresentava-se na edição de 18 de janeiro de
1916, como “o advento do jornalismo neste futuroso trato do
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Estado do Amazonas; o jornalismo, no eloquente dizer de Silva
Jardim, é um filho do progresso, porque é à luz da lanterna que o
programa traz na mão no espancar gigante da treva, que se
embosca por entre as trevas no manto do mal” (p. 1).
O surgimento desses títulos no Purus, Negro, Solimões e
Madeira são explicados, antes da criação de hábitos de leitura
modernos, pela necessidade comercial mais imediata refletida na
interferência dos aviadores no funcionamento da autoridade do
município.
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Jornal do Purus: Órgão do partido republicano federal. 3 de setembro de
1911.
Fonte: Governo do Estado do Amazonas. Secretaria de Estado de
Cultura. Gerência de Acervos Digitais
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O Rio Negro, órgão dos interesses populares ligado a José
Ruiz Fachina, construiu em 10 de maio de 1906 um editorial que
exemplifica não apenas a dificuldade de introduzir o jornalista
num ambiente com poucos indivíduos alfabetizados – o
grandioso fim de ilustrar os habitantes da cidade na selva –, como
também o sentimento de identidade fornecido pelos rios que
eram, afinal de contas, as passarelas através das quais o município
se tornava urbano:
Modestamente apresenta-se hoje ao público O Rio Negro,
jornal imparcial visando exclusivamente a cultura das
letras, bem como a propaganda e desenvolvimento do
comércio e lavoura do Rio Negro [...] Escabrosa e rude vai
ser esta tarefa, mas contamos com o apoio daqueles
espíritos lúcidos que colocam a vontade de um povo, que
por este jornal representamos; isto é, o povo Rio
Negrense, acima da crítica apaixonada ou interesseira de
quem quer que seja. O público sensato estará ao nosso
lado. Eia, pois, povo Rio Negrense, trabalhai e que este
singelo jornal seja para vós um incentivo para
continuardes nessa sublime luta pela vida. [Vós
seringueiros...] O vosso abatimento provém também do
vosso correspondente na Praça de Manaus que já têm
sugado o sacrifício de vosso honrado trabalho, daí a razão
de achar-se muitos de entre vós endividados,
consequentemente tolhidos da vossa liberdade; aí não sois
mais do que um escravo que obedece compassivamente
aos acenos e vontades dos vosso protetor e patrão (O Rio
Negro, 10 de maio de 1906, p. 1, grifos do autor).

Percebe-se, na fala do Rio Negro, um sentimento de
natividade ferida que é constante tanto nas periferias da
Amazônia quanto nas periferias do Brasil de uma forma mais
ampla: “a República, através de seus burocratas, nos explora, mas
não nos envia nada em troca”. Ainda que a República fosse vista
como uma promessa poderosa de afirmação política, sobretudo
pelos inúmeros jornais de partidos republicanos nos municípios
amazônicos, era uma República que não se mostrava devidamente
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preocupada com o Brasil esquecido que queria ingressar a
identidade patriótica.
Nos casos de Parintins e Itacoatiara (SCHOR e
MARINHO, 2013), bem como nos de Rio Branco, Manicoré e
Lábrea, a estrutura jornalística aponta para os partidos de
oposição e situação que se montam de forma quase concomitante
à construção da burocracia municipal. Em Itacoatiara, por
exemplo, jornais como Correio de Serpa, O Conservador, Jornal do
Commercio e A Epocha ora monopolizavam o poder da prefeitura
ora questionavam ativamente as decisões do prefeito. Numa
reclamação comum entre os jornais nas periferias, já observada
por Luís Balkar Pinheiro (2014), as redes de integração sempre
estavam aquém das necessidades de comunicação dos moradores.
Isso pode ser observado nos jornais de todos os pontos
importantes da rede cujo hub é Manaus: Alto Purus, Madeira, Rio
Negro, Solimões e Amazonas. O jornal Correio de Serpa de
Itacoatiara, por exemplo, mencionava as dificuldades do serviço
postal:
Não é de hoje que o nosso comércio e a população em
geral pedem ao governo do país a melhora da nossa
agência postal. Cidade de um desenvolvimento
assombroso, que tende a crescer como os fatos vêm
demonstrando, a agência do correio pela sua deficiente
organização não pode corresponder às necessidades do
público (Correio de Serpa, 6 de março de 1913).

A integração desses lugares remotos, “ilhas de
modernidade” que remetiam os lucros da borracha para o
governo central, deveria se dar através de um sistema de correios
mais frequente. Em aspecto que abordaremos adiante, a fraqueza
do município de interior servia para fortalecer uma administração
central indiferente à periferia. Para O Manicoré, “órgão do
Comércio”, o desenvolvimento urbano tão procurado estava
vinculado ao acesso amplo e irrestrito à navegação comercial. Em
edição de 11 de setembro de 1900, o jornal sugere que
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se extingue as agências do correio, restringe-se o serviço
postal, dificulta-se, e isto é o que vemos nesta importante
região amazônica, onde em dada a extensão do Rio
Madeira, essencialmente comercial, com grande número
de habitantes, muitos deles estrangeiros, apenas se
encontra uma agência do correio em S. Antonio, limites
do Brasil com a Bolívia (O Manicoré, 11 de setembro de
1900, p. 1)
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Figura – O Manicoré: Órgão do comércio, 4 de Fevereiro de 1900

Fonte: Governo do Estado do Amazonas. Secretaria de Estado de
Cultura. Gerência de Acervos Digitais

Mas nada, evidentemente, se compara à dificuldade do
Alto Rio Negro, onde a distante São Joaquim, na fronteira com a
Venezuela, reclamava só ter um vapor por mês para se comunicar
com o restante do mundo:
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Deixai ao cuidado de outras casas comerciais da praça de
Manaus os vossos aviamentos, bem como a venda do
produto de vosso trabalho, cujos comerciantes, por sua
vez, devido à afluência de suas transações, serão obrigados
a instalarem navegação para este rio, havendo assim mais
liberdade no comércio daqui e a navegação será franca e
constante durante todos os meses, como sucede com os
rios Juruá, Purus e Madeira, cujo comércio é sólido devido
a estes princípios tão salutares. Aqui como sabemos só
tínhamos duas navegações: uma feita pelo vapor
‘Solimões’, da casa comercial de J. G. Araujo e outra feita
pela Companhia do Amazonas, mesmo assim sem
vantagem alguma para o comércio daqui, porque só saem
de Manaus ao mesmo tempo, isto é, de mês em mês;
ultimamente é que foram iniciadas as viagens da lancha
‘Nhamundá’, navegação subvencionada pelo Governo, a
qual faz duas viagens por mês até são Joaquim, já tendo
prestado relevantes serviços ao comércio daqui (O Rio
Negro, 10 de maio de 1906, p. 1).

Também o jornal homônimo Rio Negro, órgão do Partido
Republicano Federal no município de Barcellos, referia-se à
navegação do Rio Negro, ainda que reconhecendo os esforços do
governador para promover a integração do território (Rio Negro, 3
de outubro de 1910, p. 1). Outro jornal da cidade de Barcelos
denunciou o esquecimento do outrora opulento Rio Negro em
prol dos rios Madeira, Juruá e Purus - um certo ciúme entre os
rios mais ou menos frequentados pelos vapores. Além disso, o
jornal sugeria a falta de assistência do governo aos agricultores do
rio Demeni (O Barcellense, 8 de Abril de 1912, p. 2). Cada rio assim
teria suas necessidades específicas, muito embora o seu vínculo
comercial com as capitais esteja todo alicerçado na extração da
borracha. O já mencionado O Javary, por exemplo, cujas edições
estão localizadas entre 1916 e 1918, chamou a atenção para “um
dos mais importantes afluentes do Rio Amazonas”:
Diremos, antes de mais nada, que a denominação do
presente jornal não traduz outra coisa do nosso programa,
que não seja o intuito que visamos de nos ocupar com
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carinho e dedicação especiais, da causa grandiosa da
ordem e do progresso desta terra compreendida em toda a
região brasileira da bacia do Rio Javary, um dos mais
importantes afluentes do Amazonas, não só fisicamente,
mas também pelo lado político-internacional, porque no
seu *** cortinam, da nascente à foz, à esquerda o Peru, à
direita o Brasil (O Javary, 18 de janeiro de 1916, p. 1).

No Rio Madeira, O Manicoré mencionava outras cidades
do mesmo rio que estariam sofrendo as dificuldades do trânsito
postal como Rosarinho, Borba e Humaitá. Ao mesmo tempo em
que buscavam evidenciar o estado de abandono das várias praças
comerciais, os jornais estabeleceram um diálogo entre si.22 Os
diálogos entre jornais de uma mesma cidade eram conflituosos,
geralmente opondo dois lados de uma díade inseparável: a
oposição e a situação que disputavam o aparelho administrativo
da prefeitura. Como sugere Luís Balkar, essas são disputas entre
oligarquias locais que buscam se fazer presentes por força do
poder econômico ou mesmo do poder dos jagunços (2016).
Deriva daí a frequência com que ocorriam os empastelamentos às
redações de jornais e a tentativa de exercer controle sobre os
jornalistas. Segundo Vitor Nunes Leal, durante a República
Velha, ao mesmo tempo em que o governo do Estado garantia a
maioria dos votos no município, a autoridade política municipal
tinha em suas mãos uma série de cargos, do Juiz de Direito ao
Chefe de Polícia, derivando daí a relação de conivência entre o
município e o Estado, com um espaço apenas sufocante para a
oposição política (2012).23
Segundo o Prof. Luís Balkar, em comentário a este capítulo, “o envio de jornais para
outras folhas e a referência cruzada sobre publicações diversas foram traço comum no
periodismo, interligando círculos editoriais numa escala verdadeiramente planetária.
Tais redes foram lastreadas pelas rotas comerciais, fossem elas rodoviárias, ferroviárias
ou marítimas. Essa é a razão pela qual encontramos, por exemplo, muitas edições de
jornais amazonenses em acervos de instituições do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza,
Porto ou Póvoa do Varzim (Portugal). A reprodução de matérias saídas em outros
periódicos e em outras praças, comuns em quase todos os jornais do período, é outro
exemplo da existência e da força dessa rede de intercâmbio jornalístico.”
22

Acrescenta o autor que, “com o chefe local – quando amigo – é que se entende o
governo do Estado em tudo quanto respeite aos interesses do município. Os próprios
funcionários estaduais, que servem no lugar, são escolhidos por sua indicação.
23
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Os diálogos entre jornais ou referências cruzadas, quando
aconteciam entre jornais de municípios distantes, geralmente
apareciam na forma de louvores pelo difícil empreendimento de
manter em funcionamento uma tipografia no meio da selva ou
então disseminar os jornais que eram impressos em Manaus nos
interiores. O Jornal A Paz de Manicoré, por exemplo, referia-se à
troca de edições com o jornal Humaythaense:
Temos sobre a nossa banca de trabalho os números 33,
34, 35 e 36 do ‘Humaythaense’, folha semanal que se
publica na cidade de Humaitá, e que foram
cavalheirosamente remetidos à redação do nosso Jornal,
cuja amabilidade agradecemos. No número 36 do ilustre
colega encontramos o seguinte: ‘Recebemos a visita do n.
2 de ‘A Paz’, jornalzinho hebdomadário que se publica na
cidade de Manicoré’ (A Paz, 21 de maio de 1905, p. 3).

O Barcellense, “jornal mensal noticioso e comercial”,
também mencionou seus colegas jornalistas: “dignaram-se
noticiar o nosso modesto aparecimento os ilustres confrades da
imprensa ‘Amazonense’ e ‘Jornal do Commercio’, que se
publicam na capital do Estado” (3 de outubro de 1909, p. 2).24 O
Professoras primárias, coletor, funcionários da coletoria, serventuários da justiça,
promotor público, inspetores do ensino primário, servidores da saúde pública, etc, para
tantos cargos a indicação ou aprovação do chefe local costuma ser de praxe. Mesmo
quando o governo estadual tem candidatos próprios, evita nomeá-los, desde que venha
isso a representar quebra de prestígio do chefe político do município. Se algum
funcionário estadual entra em choque com este, a maneira mais conveniente de solver o
impasse é removê-lo, às vezes com melhoria da situação, se for necessário. A influência
do chefe local nas nomeações atinge os próprios cargos federais, como coletor, agente
do correio, inspetor de ensino secundário e comercial, etc. e os cargos das autarquias
(cujos quadros de pessoal têm sido muito ampliados), porque também é praxe do
governo da União, em sua política de compromisso com a situação estadual, aceitar
indicações e pedidos dos chefes políticos nos Estados” (p. 12).
Outras referências cruzadas: O Javary noticiou em edição de 30 de Janeiro de 1916:
“em um artigo publicado em ‘La Manana’, de Iquitos, n. 11 do mês findo, ponderam-se
os estragos que o sarampo e a febre perniciosa estão a fazer nesta região do Javary” (p.
1). Pouco adiante, em 30 de junho de 1916, tornou a registrar: “temos sob a nossa
banca de trabalho os seguintes jornais: ‘Gazeta da Tarde’, de Manaus; ‘O Conservador’,
de Itacoatiara; ‘O Rebate’, de Sobral, Ceará; ‘O Município’, de vila Seabra, Território do
Acre; ‘O Alto Purus’, de Sena Madureira, Território do Acre; ‘O Sertão’ de Meruoca,
Estado do Ceará” (p. 2). O Tacape, de Parintins, dizia em 21 de dezembro de 1902:
24

44 | RIOS DE PALAVRAS: A IMPRENSA NAS PERIFERIAS DA AMAZÔNIA (1821-1921)

Purus, além de se envolver nas disputas municipais de Sena
Madureira, lembrava o envio de jornais amigos:
Temos, remetidos de Sena Madureira, os últimos números
do nosso ilustre colega Estado do Acre. Interrompida a sua
publicação, há mais de seis meses, devido à falta de
garantias ali estabelecidas pelo nefasto predomínio do exsubprefeito Barreira Cravo, volta o digno paladino da
causa acreana, a tomar o seu antigo posto na vanguarda
dos verdadeiros apóstolos do progresso daquela região
(Purus, 14 de maio de 1911, p. 1)

As referências trocadas entre os próprios jornais
aconteceram de forma pouco constante, mas já permitem, em
conjunto com os editoriais dos jornais, perceber uma fraternidade
dos rios, quer dizer, uma identidade entre as cidades que
partilham de mesma rota comercial. No que concerne a esse
esforço de identidade, são os jornais das capitais que preocupam
os periódicos nascentes que buscavam garantir sua filiação na
Amazônia urbana. Sempre que podiam, eles não apenas citavam
os jornais centrais como faziam referência ao mundo jornalístico
da capital ou do estrangeiro. O que se observa, sobretudo, é a
busca por uma integração que nem Manaus ou Belém eram
capazes de entender bem, dado o alcance recente de sua malha
hidrográfica, a explosão da borracha com o surto de zonas de
escoamento de produção e uma população de estrangeiros ainda
vagamente definida. Em outras palavras, os jornais periféricos
buscavam sua filiação ao espaço amazônico sem saber ao certo o
que era a Amazônia, repousando na cidade como uma vitrine das
possibilidades do homem civilizado em sua sobrevivência no
sertão. Na verdade, para estes jornais, as cidades centrais podiam
até mesmo se enciumar com relação ao crescimento da periferia,

“recebemos os números 73 e 74 de A Cidade de Óbidos, que se publica na cidade do
mesmo nome, do Estado do Pará e o Quo Vadis, de 10 do corrente, órgão que vê a luz
na capital deste Estado”. O jornal Parintins, órgão do Partido Republicano, disse estar
“honrado com as visitas dos nossos ilustres colegas ‘Arauto’, ‘O Avança’, de Itacoatiara
e o ‘Xura’ de Manaus” (18 de Agosto de 1907, p. 2).
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como observava o Correio de Serpa, de Itacoatiara, na foz do
Madeira:
Como é sabido nesta tendência natural que a alimenta, e
desenvolve-a, tem ela sofrido perseguição, não só da
indiferença, como mesmo de ostensiva guerra dos poderes
públicos e, quiçá, do comércio de Manaus, que com tão
maus olhos, vê a florescência da nossa praça comercial, a
despeito de todos os obstáculos que se lhe antepõe, no
sentido, se não de um total aniquilamento, pelo menos de
a fazer paralisar e estacionar no seu crescente movimento
que se estende sobranceiramente às praças europeias por
meio de transações diretas (Correio de Serpa, 4 de maio de
1913).

Noutro ponto distante do Acre, o jornal o Acreano
reivindicava as virtudes do homem acreano diante das
“provocações” da imprensa localizada em Belém e Manaus.
Nesse caso, chegou a referir-se textualmente à Folha do Norte, de
Belém. Para este jornal - e tantos outros - o centro não estava
dando às periferias o reconhecimento de que necessitavam, sendo
as periferias fundamentais para a preservação da unidade do
território brasileiro.
Disputas municipais
De uma forma geral, pode-se observar, a partir da década
de 1890, a consolidação de vários poderes municipais vinculados
aos partidos liberal ou conservador. A formação nacional do
Partido Republicano Federal foi objeto do estudo de José Witter,
que constatou o vasto balaio de gatos composto pelo partido em
sua ambição de arregimentar as oligarquias regionais sem
priorizar diferenças ideológicas (1987). O delicado equilíbrio nos
poderes regionais não é proveniente dessas diferenças, mas
devem ser atribuídas ao personalismo envolvido na conquista de
votos no interior. A República recém instalada tornou possível o
reforço das estruturas de poder regionais, escoradas na obtenção
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de votos pelo coronel, o detentor do poder municipal. Como
lembra Vitor Nunes Leal,
Qualquer que seja o chefe municipal, o elemento primário
desse tipo de liderança é o ‘coronel’, que comanda
discricionariamente um lote considerável de votos de
cabresto. A força eleitoral empresta-lhe prestígio político,
natural coroamento de sua privilegiada situação
econômica e social de dono de terras. Dentro da esfera
própria de influência, o ‘coronel’ como que resume em
sua pessoa, sem substitui-las, importantes instituições
sociais. Exerce, por exemplo, uma ampla jurisdição sobre
seus dependentes, compondo rixas e desavenças e
proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, que os
interessados respeitam (LEAL, 2012, p. 2, grifos do
autor).

A base do poder nos municípios era, portanto, encarnada
pelo personalismo do coronel e dos seus satélites políticos. Nesse
sentido, este poder encontrava no jornal um instrumento de
propaganda ou reafirmação simbólica. Daí o financiamento
constante de atividades impressas ou jornalísticas nos municípios
que passavam a configurar um espaço institucional de disputa.
Em estudo recente sobre o Mariuaense de 1897, Luís Balkar
Pinheiro atribui papel central ao poder municipal na expansão de
uma teia de escritos nos interiores. Segundo o autor, fundamental
para o espraiamento da imprensa pelo sertão amazônico
na virada do XIX para o XX foi a centralidade que a
Constituição Republicana de 1891 (e a derivada Lei
Orgânica dos Municípios, de 1893) atribuiu aos
municípios como fonte de legitimação do poder
oligárquico regional. Isso explica não apenas o
espraiamento da imprensa, mas sobretudo de uma
imprensa partidária e claramente voltada para os pleitos
eleitorais (PINHEIRO, 2016).

A ideia de um Partido Republicano, seguindo a mesma
linha de raciocínio, dizia respeito à estabilização de teias de
indivíduos que fixavam o poder nos municípios dotados de
nascente burocracia. O Partido se escorava na imagem das
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lideranças estaduais, muitas vezes capazes de comportar ideias
frontalmente opostas umas às outras. Mesmo as candidaturas de
oposição eram rapidamente reabsorvidas pela composição de
forças do partido, onde, sem dúvidas, ficava mais evidenciado o
personalismo e os laços de parentesco (JANOTTI, 1986, pp. 623). As relações de poder lembram, portanto, muito mais
lideranças tradicionais, mantidas por meio de vínculos
patrimoniais, para o qual o município se constitui num locus de
poder familiar, ao invés de vínculos políticos resultantes de
arranjo de forças sustentadas por doutrinas.
Vários títulos de jornais no período estudado apontam
uma série de periódicos ligados ao pensamento republicano, ainda
que não derivem, necessariamente, de uma arquitetura política
bem formulada, o que, como vimos, é um traço da composição
partidária na República Velha. Parecem lembrar tentativas locais
de buscar autoafirmação e fortalecer a posição política de
determinados indivíduos, independente de qualquer orientação
partidária nacional. Periódicos de Barcelos, Coary, Manicoré, Tefé
e Benjamin Constant intitulavam-se órgãos do Partido
Republicano. O Coaryense, por exemplo, mencionava assim o seu
vizinho A Federação:
Cumprimentos e permissão para a publicação destas
linhas, que noticiam a formação do Partido Republicano
Federal do riquíssimo município de Tefé, atestando ao
mesmo tempo o prestígio e valor do coronel Oliveira
Câmera e solidariedade política da maioria ou antes, da
quase totalidade do corpo eleitoral daqui, a patriótica
administração Eduardo Ribeiro (A Federação, jornal de
Tefé, Apud. O Coaryense, 13 de junho de 1895)

O jornal Amazonas, que circulou entre 1866 e 1921, por
exemplo, apresenta-se sucessivamente como Órgão do Partido
Conservador (1887); Órgão do Partido Republicano Democrático
(1892); Órgão do Partido Republicano Federal (1896); Órgão do
Partido Republicano (1899); Órgão do Partido Republicano
Liberal (1914). Os jornais cujo vínculo partidário é declarado logo
no subtítulo, encontrados no IGHA, são aqueles apresentados na
Tabela 2:
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Tabela 2 – Órgãos dos partidos liberal e conservador no Amazonas (1821-1921)
Periódico
Subtítulo
Fundação
Local
Responsáveis

Amazonas

Cidade de
Lábrea
Correio do
Madeira
Diário do
Amazonas25
Folha do
Amazonas
A imprensa

Órgão do partido conservador (1887); Órgão
do partido republicano democrático (1892);
Órgão do partido republicano federal
(1896); Órgão do partido republicano
1866-1921
(1899); Órgão do partido republicano
federal (1904); Órgão do partido
republicano liberal (1914)

Manaus

Empresa tipográfica e
jornalística do
Amazonas

Órgão do partido republicano federal

1917

Lábrea

Romeu Estelita

Órgão do partido liberal

1885-1891

Manicoré

José Francisco Dias

Órgão do partido republicano federal (2ª
fase)

1873-1915

Manaus

Antonio da Cunha
Mendes e Filhos

Órgão do partido republicano conservador

1910-1915

Manaus

Senador Silvério Nery

Órgão do partido liberal Amazonense
1887-?
Órgão do partido republicano conservador de
A imprensa
1912-1913
Itacoatiara
A imprensa
Órgão do partido republicano Amazonense 1916-1919
Jornal do Purus
Órgão do partido republicano federal
1912

Manaus
Itacoatiara

Antonio de Oliveira

Manaus
Alto Purus

Dr. Alfredo da Matta

O Liberal

Órgão do partido republicano liberal

1914-1916

Manaus

Manaós

Órgão do partido republicano

1899-1901

Manaus

Parintins

Órgão do partido republicano federal

1907-1911

Parintins

A Reforma
Liberal

Órgão do Partido liberal do Amazonas

1868-1881

Manaus

A tribuna

Órgão do partido republicano federal

1902-1903

Manacapuru

Cel. Antonio Guerreiro
Antony
Dr. Olavo R. Ferreira
Tenente Coronel
Tomás Meireles

Cel. Júlio Roberto

Dados do IGHA compilados por SANTOS et all, 1990. Autoria nossa.

O vínculo entre estes jornais partidários e as disputas pela
autoridade frágil do município, escorada na atividade dos
coronéis, fica assim logo evidenciado. As intendências municipais,
localizadas em pontos estratégicos da malha hidrográfica,
geralmente tinham à sua disposição tipografias e eram as
Segundo apontamento de José Ribamar Bessa Freire (et all, 1990, p. 77), “contém
colunas com Romances Históricos e Anúncios Codificados da Maçonaria”
25
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responsáveis pela sua instalação. Dessa forma, o teor dos jornais
não é nenhum mistério: ele rasga seda e tece elogios ao brioso
coronel local. Contudo, com o andar da carruagem, algumas
rusgas começam a aparecer, demonstrando a tensão existente
entre o aparelho administrativo e uma esfera pública em cujo seio
deveria estar a crítica de decisões políticas visivelmente danosas
para a vida na cidade. Como lembra Luís Balkar, em seu estudo
sobre o Mariuaense,
O jornal fará o elogio ao Superintendente, louvando suas
qualidades de bom administrador, mas logo esta relação
não se mostrou duradoura, uma vez que o projeto político
assumido pelo jornal passava por estabelecer um diálogo
com a comunidade e, portanto, com os eventuais eleitores
do município, a partir da discussão dos quadros de
carências e demandas da vila e de sua população, o que
acabou por lançar o jornal numa rota de colisão com a
administração municipal (PINHEIRO, 2016, p. 24).

Os jornais partidários indicam, portanto, a disputa de
poderes que se alternam em torno da posse da prefeitura, quer
dizer, onde estava localizado o exercício formal da autoridade
municipal. Ainda que, portanto, identifiquemos os detentores da
autoridade local como coronéis, cujo mando estava alicerçado no
poder econômico, na posse da terra e na capacidade de obter
apoio junto à autoridade estadual (JANOTTI, 1986, p. 41), era a
prefeitura que permitia a distribuição de cargos e a recepção das
benesses do governo estadual.
Como se disse, estes poderes que se alternavam em torno
da posse da prefeitura se tornaram importantes patrocinadores de
jornais, já que viam nestes um instrumento para a obtenção de
apoios políticos e de extensão do seu potencial de captação de
eleitores. Através deles podiam hierarquizar elementos locais
bons ou ruins, criticar ou elogiar a prefeitura, estabelecer
prioridades econômicas, requerer benesses ou apontar a
negligência do Estado diante das necessidades do município. Os
municípios, portanto, eram o epicentro das disputas impressas - o
município enquanto aparelho burocrático recém-criado, capaz de
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garantir a manutenção ou a ligeira alteração do status quo, no
qual o jornal buscava “autorizar” os seus patrocinadores ou
proprietários. Muitos exemplos da dificuldade de implantação da
burocracia municipal extraídos de jornais poderiam ser
apresentados neste capítulo, chegando, contudo, a ser exaustivos
para o leitor. A imprensa é uma vitrine para a compreensão dos
conflitos de poder local entre situação e oposição. Não é nosso
objetivo penetrar na configuração de linguagens políticas em
rivalidade ou compreender a estrutura de funcionamento do
município amazônico, tema não só instigante quanto de difícil
acesso pela escassez de fontes documentais. O que importa, aqui,
é perceber o esquema fundamental que parece apresentar a
formação de periódicos rivais: a disputa pela autoridade da
prefeitura. Os grupos de poder indicam uma disputa de forma,
muitas vezes, independente da disponibilidade de leitores e
assinantes. Entre os casos exemplares, coletados durante a
construção deste capítulo, estão São Joaquim e Barcelos, no Rio
Negro, Lábrea no Rio Purus, Itacoatiara e Parintins no
Amazonas, Manicoré e Humaitá no Rio Madeira. A busca pela
autoafirmação política cria uma série de conflitos opondo os
grupos políticos em confronto. Em Lábrea, elevada da condição
de freguesia para vila através de decreto de 1881, o jornal O Purus
atacava logo em sua primeira edição a administração municipal:
A má aplicação das rendas municipais – Estas rendas
sendo bem aplicadas darão para tudo, a questão depende
somente da boa ou má *** e administração delas. No
entanto, com pesar dizemos que, até hoje, a câmara
municipal ainda não procurou satisfazer esta expectativa
pública e a prova está patente a todos e explica-se na
avultada soma que para os cofres daqui vem vindo (julho
de 1888, p. 1).

Quando as condições municipais estavam ruins, podia-se
preferir denunciar, de forma genérica, a desatenção dos poderes
centrais, poupando o ataque direto à prefeitura – a não ser que o
objetivo do jornal seja claramente o de oposição política. Em sua
edição de 30 de setembro de 1906, O Arauto de Itacoatiara
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delimitava, como seu principal objetivo político, evitar que o
“auxílio dos poderes públicos continuem esquivos como até hoje,
auxílio de que é por demais merecedora Itacoatiara, como a
primeira cidade depois da capital do Amazonas” (O Arauto, 30 de
setembro de 1906, p. 1). Em alguns casos, o sentimento de
oposição política assumia a fisionomia explícita de revanchismo.
O Rio Madeira de Manicoré, por exemplo, fazia oposição ao exprefeito que era ele mesmo um Coronel (Sabino Maria Santanna).
Diz sobre ele – agora despido do poder da prefeitura – que é:
Homem ignorante, sem posição social, captou simpatias
no partido situacionista pela afetada dedicação com que o
servia, nunca escusando-se quaisquer que fossem as
dificuldades da ocasião, ora como eleitor, ora como
mesário, obedecendo cegamente ao chefe, a quem ouvia
em qualquer ato que praticava público ou particular [...] (1
de fevereiro de 1906, p. 1).

O Rio Madeira descrevia, na verdade, a situação
predominante do mandonismo local no município da República
Velha, onde o Coronel jogava com interesses para manter sua
parentela nos cargos da administração municipal. Os potentados
locais eram os intermediários entre o município e o Estado, mas
isso não os tornava, necessariamente, elementos todo-poderosos:
eles precisavam justificar o seu mando através da obtenção de
recursos, do aparelhamento urbano, da manutenção da justiça e
segurança local. Sem dúvida nenhuma, a multiplicação de jornais
tornou esse equilíbrio de poderes locais ainda mais problemático.
Segundo Vitor Nunes Leal, mais tarde, a complexificação da
circulação de notícias originada por meio da propaganda
radiofônica seria um elemento fundamental para a dissolução do
poder dos coronéis (LEAL, 2012, p. 9). Assim, a extensão do
alcance da mídia está ligada ao esfacelamento de poderes
tradicionais, ainda que levem à configuração de novos poderes
num ambiente de disputa pelo monopólio da informação. No que
diz respeito aos jornais em estudo, como observa Luís Balkar, o
que interessava era o fato político, como aparecia diretamente
vinculado ao nome de alguma autoridade (2016). Um exemplo
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disso é a vida dissoluta da autoridade, seu caráter repugnante, sua
moral combalida. O jornal O Manicoré descrevia o Intendente
Municipal como uma figura envaidecida, incapaz de buscar as
instruções necessárias para o progresso local e mesmo um
patrocinador de “defloramentos” feitos pelos seus familiares:
A eminência da nova posição envaideceu o novo
Superintendente, ouvidos cerrados ao conselho de amigos
bem intencionados, S. S., seis meses após sua posse
divorciado dos homens de bem, desorganizava os serviços
públicos, encampava defloramentos, feitos pelos seus
sobrinhos, utilizava os cofres públicos como de seu
mealheiro e (santa simplicidade), confiava que ninguém
mais além de sua pessoa e da ralé que o cercava existia (1
de fevereiro de 1906, p. 1).

Nas periferias em que a municipalidade é mais antiga já é
possível perceber formas de crítica política um pouco mais
sofisticadas. Evidentemente, não se trata de uma crítica política
num sentido moderno, quer dizer, uma crítica que buscava
desnudar os poderes públicos revelando a sua dimensão de
representatividade de todo o corpo de cidadãos. Trata-se daquilo
que poderíamos chamar de uma “esfera pública mitigada”
marcada pelo personalismo, uma esfera onde a crítica política não
circula abertamente, mas dissimula diante da presença sempre
constante de uma elite tradicional vinculada à posse da terra que
pode recorrer à força física sempre que se fizer necessário. Além
disso, também a força policial não é uma força destinada ao
serviço público, mas perfeitamente amoldável às necessidades do
grupo que se instalou na prefeitura.26 Isso pode ser observado em
Como sugere Vitor Nunes Leal, “A nomeação dessas autoridades [delegado e
subdelegado] é de sumo interesse para a situação dominante no município e constitui
uma das mais valiosas prestações do Estado no acordo político com os chefes locais.
Embaraçar ou atrapalhar negócios ou iniciativas da oposição, fechar os olhos à
perseguição dos inimigos políticos, negar favores e regatear direitos ao adversário – são
modalidades diversas da contribuição do governo estadual à consolidação do prestígio
de seus correligionários no município. Mas nada disso, via de regra, se compara a esse
trunfo decisivo: pôr a polícia do Estado sob as ordens do chefe situacionista local”
(2012, p. 13).
26
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várias cidades como Sena Madureira, Rio Branco, Manaus,
Barcelos e Itacoatiara. Na última, O Correio de Serpa, em 1913,
chamava a atenção para o uso da força policial para a manutenção
do poder político do prefeito e para o silenciamento da oposição:
Mas com a orientação dos que se dizem influentes na
situação dominante que atravessamos e que em verdade
dizemos, não sabemos quem o são, o cargo de autoridade
policial não passa de um instrumento amoldável à
satisfação de baixas paixões daqueles que manejam tal
personalidade, em oscilação entre dedos, como se fosse
um delgado e flexível junco (Correio de Serpa, 1 de maio de
1913, p. 1)

Em Parintins, O Tacape, em sua edição de 15 de junho de
1903, fez um histórico das ações políticas do dono do jornal, dois
anos antes Intendente municipal, o Sr. Henriques de Souza (O
Tacape, 15 de junho de 1903, p. 1). Nisso nos ajuda a reforçar este
último detalhe fundamental: o jornal é de propriedade do
Intendente ou de sua parentela. Seu vínculo partidário é um
detalhe: o pertencimento ao partido apenas demonstra uma
pretensão de poder, nunca um posicionamento ideológico
definido ou o comprometimento com uma causa política. Em
todo o caso, o centro dessa disputa que torna tão mais viva a
circulação de jornais é a disputa pela prefeitura em vilarejos que
são recém alçados à condição de cidades.
Clubismo e vida social
Os jornais não constituem apenas um retrato da vida
política dos rios, da tentativa de estabelecer entrepostos, firmar
poderes e determinar autoridades. Eles refletem, nas suas
entrelinhas, a composição social desses vilarejos mutantes,
rapidamente erguidos pelo boom da borracha. É este,
precisamente, o aspecto mais difícil de investigar na estrutura de
jornais que se querem políticos ou comerciais. Em primeiro lugar,
há os jornais marcadamente literários, que se definem exteriores à
arena política. Nestes, identificam-se pretensões intelectuais e
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clubísticas que refletem o desejo de interação e confraternização
de parte das camadas privilegiadas da sociedade. Os jornais
compõem uma espécie de extensão do círculo de representações
dos clubes e partidos, ao se referirem constantemente aos seus
próprios integrantes. Estas referências acontecem na forma de
“chegadas e partidas”, “visitas ilustres à redação”, participações
em festas, nomeações políticas, etc. Em cidades um pouco mais
próximas de Manaus, como Itacoatiara e Parintins, são
expressivos os jornais de clubes, escolas e associações comerciais,
em torno dos quais orbita a vida coletiva das elites locais. Dessa
forma, há anúncios de serestas, soirées e festas em clubes ou
casas de membros mais destacados da sociedade. Nestas
pequenas cidades sem atividades econômicas muito
diversificadas, como observa Maria de Lurdes Janotti,
não se desenvolveram funções eminentemente urbanas. O
fraco comércio, o limitado mercado de consumo, as
reduzidas exigências das necessidades do cotidiano, a
ausência quase absoluta da produção industrial conferiamlhes uma fisionomia rural. Pontos de encontro entre
proprietários e comerciantes, onde lavradores vinham
vender ou trocar seus produtos, estas cidades foram
reprodutoras das relações agrárias, muito mais do que
centros impulsionadores de transformações progressistas
(Apud. PINHEIRO, 2016, p. 12).

Em alguns dos inúmeros colunistas sociais ou cronistas da
exígua vida urbana, pode-se mesmo perceber a descrição da
extinção de antigas funções e atividades sociais conforme
avançava a década de 1910 e as cidades diminuíam de tamanho
ou rareavam as atividades comerciais. Num dos poucos casos de
colunista mulher que pudemos mapear, a jornalista lamentava a
perda da hiperatividade social e da “antiga animação” da cidade
de Itacoatiara:
Efetivamente, não vemos mais aquela animação de
outrora, que tanto nos deleitava! As ‘soirées’ familiares vão
rareando; não se fazem mais as festas solenes dos nossos
clubs, que já passam sem os bailes costumados e por vezes
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suntuosos, após as sessões de posse de suas novas
diretorias eleitas; o indispensável cinema tem tido uma
grande interrupção; as sociedades esportivas não
organizam os seus ‘matchs’, etc. etc. (A Epocha, 7 de
outubro de 1917, p. 1).

Pensando o município de Barcelos no longínquo Rio de
Negro a partir do jornal Mariuaense, Luís Balkar também nota a
dificuldade de encontrar atividades sociais nestas urbes
rapidamente erguidas pela força da borracha. Não há dados
precisos sobre números de habitantes. Conforme sugerido pelo
estudo de Charles Wagley (1979), a escassa vida social e pequena
oferta de diversões se limitavam às festividades religiosas em que
santos se misturavam a entidades indígenas. Os coronéis de
barranco e indivíduos dotados de maior poder financeiro
preferiam gastar o dinheiro que tinham nas capitais (MODESTO,
2013). No que tange à Barcelos estudada por Luís Balkar,
A população rarefeita e a forte endogamia fortaleciam os
laços de sociabilidade e parentela que, por sua vez,
contribuíam para a estabilidade das relações, resultando
numa baixa ocorrência de distúrbios e conflitos sérios
entre os moradores. Num ambiente repleto de parentes e
compadres, discussões e rixas (provocadas, quase sempre,
pela embriaguez), tendiam a ser ocasionais e logo
dissipadas pelos presentes. Nas pequenas comunidades
rurais da Amazônia, a produção de eventos sociais que
congreguem a população dispersa pelas vilas e arredores, é
uma necessidade imperiosa para ‘quebrar a solidão da
existência humana’ (PINHEIRO, 2016, p. 15).

Vários jornais locais anunciavam, como se viu, estes
eventos sociais rarefeitos, ocasiões para os flertes que não
raramente resultavam em relacionamentos celebrados pelos
jornais. O Correio de Manicoré, em sua edição de 4 de fevereiro de
1900, anunciava vários encontros, soirées, bailes e, em geral,
notícias sobre a vida social de uma elite em processo de afirmação
política e social. Sobretudo, ele se referia ao gestual, hábitos e
mesmo maneiras necessárias para se comportar nas circunstâncias
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distintas, indicando que não bastava para um homem ser
instruído, já que, sem maneiras delicadas e corteses “lhe falta a
simpatia que é o grande privilégio das almas nobres e afetuosas, e
tanto quanto a simpatia, falta-lhe a sinceridade dos corações
generosos” (O Manicoré, setembro de 1907, p. 1). Em outros casos
relatados por jornais, ficava patente o caráter licencioso das
festas, mais na esteira das festas embriagadas observadas por
Charles Wagley, quando, lembra Luís Balkar, a bebida e a
‘branquinha’ permitiam um relacionamento mais desbragado e a
formação de enlaces amorosos:
O ambiente animado das festas e a licenciosidade advinda
de algumas doses a mais da ‘branquinha’ abria o flanco
necessário para que as interações entre homens e
mulheres estruturassem relacionamentos amorosos, tema
não negligenciado pelo Mariuaense. Algumas de suas
edições abriram espaço para os mexericos acerca de
condutas inadequadas entre os frequentadores dos bailes,
o que se fazia sempre por meio de observações jocosas e
maliciosas insinuações assinadas por um anônimo
‘repórter’ (PINHEIRO, 2016, p. 19).

Destarte, as colunas intituladas “vida social” eram um
elemento moderador importante na conduta da elite social local –
se é que a podemos chamar assim. De uma forma geral, elas se
referiam não apenas às condutas nas festas, mas sobretudo aos
nascimentos, casamentos, chegadas e partidas, carecendo de uma
discussão sobre a composição social da vila, freguesia ou cidade,
quer dizer, deixando transparecer apenas a circulação de
membros destacados por conta de sua posição social ou
econômica. Também nestas colunas começou a se revelar com
maior frequência a questão do gênero feminino. Como já
observamos, a colunista do jornal A Epocha era uma observadora
atenta da vida social local. Ela se soma a outras mulheres
apresentadas no estudo de Maria Luiza Ugarte como a redatora
de A Rosa, de Codajás (2015, p. 301):
Para além dos exemplos pontuais (A Rosa, Polyanthea), no
Amazonas, a escrita feminina penetra inicialmente nas
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páginas literárias e de variedades. Como gentis colaboradoras
– mas nunca em cargos de direção, redação e editoria – as
mulheres veem seus poemas, sonetos e despretensiosas
crônicas da vida mundana, ganhar as páginas dos jornais,
embora ainda diluídos no interior de um discurso
masculino que, muitas vezes, elas parecem assumir (2015,
p. 305, grifos da autora).

Evidentemente, quando aparecia, a mulher era recheada
dos estereótipos da sociedade coronelística e patriarcal em que
estava inserida. A literatura sobre a Amazônia, como lembra
Francielle Modesto, também descrevia a mulher como uma
personagem secundária no drama de ocupação das florestas pelos
extratores de borracha: ela era a mercadoria cara ou tão somente
a prostituta:
Na constância da abordagem do ser feminino como coisa
rara, escassa ou inexistente no seringal, as personagens
sofrem um apagamento, na maioria das obras do ciclo e
não realizam uma ação ficcional efetiva. As personagens
femininas não possuem individualidade nas narrativas, não
têm pensamento ou atos descritivos que lhes possam dar
um caráter próprio. Aparecem comparadas a mercadorias,
sendo objeto de disputa tal como a cabocla Maibi, do
conto homônimo Inferno Verde, de Alberto Rangel, ou a
prostituta Conchita, de Coronel de Barranco (MODESTO,
2013, p. 23).

Portanto, tanto quanto na literatura quanto no discurso
dos jornais, quando debruçados sobre as questões do gênero
feminino, a mulher devia buscar pelo recato e pelo casamento,
aspectos considerados norteadores de sua conduta. O Jornal do
Purus, na cidade de Lábrea, manifestava desconsolo diante das
liberdades adquiridas pela mulher na cidade que se ia
transformando, sedentas como estavam por abandonar os seus
filhos aos cuidados dos maridos para poder abraçar as
comodidades urbanas:
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Com o evoluir do progresso, vemos a cada momento
serem pelo sexo frágil, avassalados os nossos direitos e
prerrogativas de homem, não se fazendo muito esperar o
dia em que cabe, unicamente e exclusivamente ao marido
o desempenho dos afazeres domésticos, vindo ele, por
fim, representar nada mais, nada menos do que uma
perfeita dona de casa ou engenhosa máquina encubadora. A
mulher, essa criatura entronada, sim, lhe assiste todos os
direitos em lei permitidos e pugnando pela emancipação,
já vemos votar, ser votada; patrocinar causas,
demandando em foros; diagnosticar males, como sectária
de Esculápio; manipular drogas, como discípula de
Galeno; desempenhar trabalhos do mestre Magilot, na
prótese dentária e finalmente ocupar cargos que deviam
pertencer ao homem! Estes coitados, azafamados,
corrupiando em casa, procuram acalentar os papudos bebês
que se esgoelam à falta do carinho materno (Jornal do
Purus, 28 de maio de 1911, p. 3, grifos do autor).

Segundo o mesmo Jornal do Purus, as roupas, formas de se
portar e de se manifestar em público também estariam se
degradando na mulher, com o desejo feminino cada vez mais
“ardente” de “amarrar” o homem e submetê-lo (28 de maio de
1911, p. 3). Estas constatações do Jornal do Purus revelam que a
adoção da moda pela mulher é derivada da sua transformação em
consumidora, o que também ajudou a reorganizar seu papel social
na vida urbana. A mulher se tornava então um alvo do comércio
e seus desejos fizeram com que surgissem novas práticas de
consumo – ou novas práticas de consumo evidenciaram os
“desejos da mulher”.
Ainda, contudo, que a mulher tenha desejos, a prática de
casamento continua sendo nuclear para a estruturação da vida
local, e nesta o desejo da mulher não é tão importante diante da
necessidade da família manter uma posição através da construção
de linhagens. Os jornais interioranos só apresentam a mulher,
basicamente, quando mencionam o casamento. O Jornal do Purus
traz os detalhes sobre casamentos em todas as edições,
entendendo o casamento como uma circunstância especial para a
percepção da construção da “vida social” local. Quer dizer, as
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mulheres casam e devem casar e os casamentos permitem
detectar quais grupos locais estão se aproximando. Além desse
aspecto, preocupam os jornais outros hábitos femininos como a
própria leitura. Este aspecto foi bastante explorado por Maria
Luiza Ugarte (2015). É possível perceber, nos jornais da época,
algum desconcerto diante daquilo que pode ser um objeto de
leitura da leitora:
Gentis leitoras. Vossos corações devem transbordar de
alegria por ter aparecido nesta cidade um jornal científico,
literário e noticioso. Parece-me que ouço a vossa súplica: Nem tanto. Não entendemos de ciência, a maioria de nós
não aprecia a literatura e, quanto a notícias, a cidade é
pequena, por consequência, não precisamos de jornal para
conhecê-las [...] Quando contrairdes casamento, ali estará
o Tacape, para noticiar, pospondo sempre um elogiosinho
merecido [...] Nós estaríamos satisfeitíssimas, alegres,
risonhas, se o Tacape em vez de ser literário, científico,
noticioso, fosse simplesmente casamenteiro (O Tacape, 7
de dezembro de 1902, pp. 1-2).

Assim, a transformação da sociedade com a emergência
de novos atores, manifestando práticas e hábitos cosmopolitas
em que as mulheres são mais ativas preocupa os jornais. E nem
sempre os atores manifestam apreço pelas mudanças que estão
em curso. Evidentemente, estas transformações não se cingem às
questões de gênero. Noutro aspecto nuclear observado por Maria
Luíza Ugarte (2015), as folhas operárias se multiplicam e
demonstram o aparecimento de um público com potencial de
consumo mais modesto. Mesmo jornais do interior parecem, vez
ou outra, mostrar preocupação com trabalhadores. A visão
predominante sobre o trabalhador, contudo, era a visão
alimentada pelo patrão, que dizia respeito a um empregado
ocioso e incapaz de assumir um ritmo industrial em suas
atividades. No seu estudo sobre o Mariuaense, Luís Balkar, sugere
que
Para o jornal [Mariuaense], se a riqueza natural do Rio
Negro – que como se vê é identificada para além da
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existência de seringais – conflitava com a condição de
pobreza da população e mesmo com o estado de
degradação da vila, isso advinha unicamente da ociosidade
que contagiava a população local, avessa que se mostrava
a qualquer forma de trabalho produtivo (PINHEIRO,
2016, p. 11).

Por outro lado, vários jornais já demonstram alguma
preocupação com a situação dos trabalhadores, principalmente
aqueles que circulam em cidades onde há algum movimento
operário ou nível mais complexo de organização laboral. Como
se verá no capítulo sobre o Pará, deste livro, o interior desse
estado possui periódicos de tendência socialista ainda no século
XIX. Nas páginas dos jornais do interior do Amazonas, o
elemento trabalhador vivia nas sombras, e quando os jornais
demonstravam alguma preocupação o faziam a partir de um filtro
republicano que mirava diretamente o progresso nacional
escorado na força de trabalho. Em alguns pontos da rede
bastante imprevistos, alguns jornais manifestaram tendências
marxistas. Mas foram poucos. Na capital Manaus essa situação se
torna mais típica. Como lembra Maria Luiza Ugarte Pinheiro, ao
menos 16 jornais operários circularam entre 1891 e 1928. Ela
contextualiza essas publicações como resultado da imigração
europeia para o Amazonas, quando o
[...] o Estado brasileiro não se deu conta, pelo menos de
imediato, de que estaria recebendo também pessoas que,
em maior ou menor grau, estavam articuladas com o
processo cruento de luta e conscientização dos
trabalhadores e cujo movimento, cada vez mais denso em
toda a Europa, se mantinha em contato direto com
propostas políticas as mais diversas. Muitas dessas
propostas, como o socialismo (em seus diversos matizes)
e o anarquismo, eram identificadas e especialmente
dirigidas à classe operária, representando um risco efetivo
para a manutenção da estrutura capitalista (PINHEIRO,
2015, p. 166).

LUÍS FRANCISCO MUNARO (ORG.) | 61

Nos interiores, algumas iniciativas curiosas podem ser
percebidas. O jornal O Rio Negro, na distante São Joaquim,
comemorou desta forma o dia do trabalhador oprimido pelo peso
do Capital:
Hoje é o dia da festa comemorativa desse grande motor
do progresso: - O Trabalho!! Na Europa o Artista
oprimido e subjugado ao peso do Capital, sente neste dia
o seu sangue agitar-se nas veias nas manifestações de um
verdadeiro entusiasmo; nessa convulsão, nesse embate de
ideias é que, consequentemente nasce o desejo de
desvencilhar-se desse - Algoz - que lhe oprime,
estabelecendo-se as mais das vezes os mais justos e
enérgicos protestos, que constituem as ameaças e receios
os mais sérios para os Governos (O Rio Negro, 10 de maio
de 1906, p. 1)

Outra instituição que aparecia vinculada à luta pela
melhor condição de vida do trabalhador foi a Maçonaria, que se
apresentava como uma aliada do progresso refletindo ideias ora
socialistas e ora espíritas. Em particular numa dessas cidades,
Parintins, os jornais foram predominantemente maçônicos. O
Jornal O Tacape referia-se em todas as suas edições, numa coluna
especial, às reuniões da Maçonaria – um tema que aparecia como
controverso frente aos poderes católicos já entranhados na
Amazônia através de séculos de atividade missionária. O jornal
mencionava a “Comemoração do 1o. de maio, A maçonaria e o
proletariado. Primeira conferência realizada no Grande Oriente
do Brasil”, em texto que, de difícil leitura pelas condições físicas
do jornal, descrevia o sentimento de solidariedade dos maçons
diante dos trabalhadores,27 mesclando o discurso da libertação do
trabalhador com a luta contra o Capital (O Tacape, 14 de
Segundo Luís Balkar, “num importante livro de divulgação, Claudio Batalha
demontra a pluralidade de ideias e matrizes ideológicas que buscavam dialogar com a
classe operária em expansão. Assim, além das correntes propriamente "revolucionárias"
(anarquistas, socialistas, comunistas, etc), haviam também as reformistas animadas tanto
pela igreja, quanto por setores ligados ao pensamento positivista. Estes faziam uma
defesa genérica do proletariado e enfatizavam a ordem e a colaboração de classes
(BATALHA, 1990)”.
27
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dezembro de 1902, p. 1). Vários indivíduos politicamente
influentes estendiam os seus poderes através das lojas maçônicas,
cujo papel, em virtude da carência de fontes institucionais da
Maçonaria tornadas públicas, ainda não possui estudos mais
abrangentes. Mesmo que isso cause constrangimento diante das
crenças institucionalizadas pelo clero, os encontros em lojas são
noticiados em várias circunstâncias. O Javary, por exemplo:
Em data de 23 de dezembro último, por escritura pública
lavrada nas notas do Tabelião interino João Barbosa
Ferreira, adquiri para o Município o prédio em que
presentemente funciona as suas repartições, pela
importância de 12,oo$000, à Sociedade Maçônica ‘Firmeza
e Amor’ (11 de março de 1917, p. 1).

Mais do que a Maçonaria, considerada uma solidariedade
diante de um princípio criador único chamado Deus, também as
ideias espíritas começaram a pipocar em vários pontos. O fato de
a religião católica ter se estabelecido de forma arraigada através
das atividades missionárias não conseguiu afastar os costumes
sincréticos ou o flerte da doutrina espírita com o progressismo
positivista. Alguns jornais espíritas, como O Semeador de Parintins,
surgiram com a proposta declarada de expor a doutrina de Allan
Kardec. Esse jornal, no seu editorial, dizia que “é sempre motivo
de júbilo para o homem o aparecimento de um jornal em
qualquer lugar, porque é o refletor pelo qual se percebe que a
instrução progride nesse meio social” (Julho de 1907, p. 1).
Evidentemente, vários foram os jornais que trouxeram
uma “parte eclesiástica” destinada à discussão mais explícita do
catolicismo. Alguns se intitularam defensores das atividades
missionárias, como nos casos do Jornal do Rio Branco e Javary. No
primeiro, em Roraima, na missão dos beneditinos; no segundo,
na fronteira com o Peru, na missão dos capuchinhos. O Javary
inclusive se prestou a defender membros do clero:
Todas as acusações contra o famigerado capuchinho são
inverídicas; pois as pessoas que se deixaram de casar, não
o fizeram por terem recusado, o que exige a religião
católica, a confissão, não pela quantia de cem mil reis,
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porque posso afirmar que, de cento e muitos batizados e
quarenta e seis casamentos, quase a metade foi feito
gratuitamente (O Javary, 25 de março de 1917, p. 2).

Contudo, a tendência geral reflete uma secularização dos
círculos alfabetizados, gerado pelo frisson republicano e pelo
crescimento de doutrinas positivistas entre os políticos de
carreira. A multiplicação das lojas maçônicas, ideias republicanas,
marxistas, anarquistas, fourieristas e espíritas entre as elites reflete
a força da entrada do elemento estrangeiro e a tendência geral da
instalação de uma República que pretendia estar nos moldes do
positivismo comtiano. O abandono gradual da religião, assim,
seria o reflexo geral da evolução das sociedades humanas, no
clima fornecido pelos quase onipresentes partidos republicanos.
Quem expressa bem este sentimento é O Tacape, em 30 de
novembro de 1902, quando mencionava o abandono da religião
nas sociedades livres:
Jamais a necessidade da luz fez sentir-se de um modo mais
imperioso. Uma imensa transformação se opera no seio
das sociedades humanas. Depois de estarem submetidos,
durante uma longa série de séculos, ao princípio da
autoridade, os povos aspiram cada vez mais à liberdade e
querem dirigir-se a si próprios. Ao mesmo tempo que as
instituições políticas e sociais se modificam, os cultos são
esquecidos. Existe nisso ainda uma das consequências da
liberdade em sua aplicação às coisas do pensamento e da
consciência (p. 1).

Outros elementos sociais que carecem de menção, quer
dizer, que não suscitaram preocupações ativas nos limites dos
jornais, foram os indígenas, caboclos e seringueiros. Eles
apareceram de forma apenas esporádica. Houve, de forma
genérica, uma preocupação com a existência do outro
marginalizado, mas nada que se refletisse em qualquer tendência
de alteração do status quo. O Tacape, periódico literário, científico e
noticioso de Parintins, afirmava em 7 de dezembro de 1902 que
“há ainda muito a fazer na sociedade para que os preconceitos de
raças, classes e crenças desapareçam de uma vez para sempre” (p.
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1). Quanto aos Índios, nalguns casos transparecia uma
preocupação com o seu extermínio pelos seringalistas. O mesmo
jornal afirmava que “esse famigerado João Paulino, cuja audácia e
impunidade o tem acoroçoado a apossar-se de seringais dos
pacatos e inofensivos índios e a tomar borracha a força bruta [...]”
(O Tacape, 14 de dezembro, 1902, p. 3). Outros casos que
merecem ser mencionados e ficarão como sugestão para estudos
futuros são a presença crescente dos clubes de estrangeiros,
sobretudo portugueses e italianos, a formação de clubes
desportivos (Itacoatiara possui, em 1915, quatro clubes de
futebol), os clubes de tiro (em Benjamin Constant e Lábrea, por
exemplo) e as próprias lojas maçônicas e os espaços partidários.
Conclusões
O surgimento de cidades expressivas nas periferias
amazônicas como Rio Branco, Porto Velho, Itacoatiara,
Manicoré, Lábrea e Parintins criou, entre as elites interioranas,
um certo ressentimento com relação ao afluxo de recursos e
monopólio da vida política em Manaus e Belém. Esse
ressentimento derivava de uma posição de abandono e
insensibilidade com as comunidades subitamente erguidas como
reflexo dos esforços de extração da goma elástica. Apesar do
surto desses regionalismos dentro da própria Amazônia, a estrita
dependência do Estado, inclusive no que diz respeito a obter
recursos e nomeações políticas, manteve um delicado equilíbrio
baseado no que Vitor Nunes Leal intitulou coronelismo (2012).
O jornal, salvo exceções, era um instrumento desse
coronelismo e da luta pelo espaço no aparelho administrativo. As
elites recentemente constituídas reclamavam o seu lugar no
cenário político regional, argumentando a contribuição das suas
atividades para a vida econômica brasileira. É também nesse
cenário que se multiplicam jornais de cunho nativista, dirigindo-se
para um público ainda incipiente, quer dizer, cujas práticas de
leitura não eram regulares ou sequer se manifestavam com vigor.
Estes jornais interioranos misturaram o apelo patriótico à
luta pela posse da autoridade municipal, verdadeiro núcleo de
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poder nas periferias amazônicas. Além de um retrato dessas
disputas de poder provincianas, eles serviram de vitrine para a
vida social local, tornando nítido o afluxo de elementos recentes,
sobretudo imigrantes, na constituição de grêmios e clubs.
Pode-se constatar que o crescimento das elites e a
multiplicação de jornais acompanhou de perto o ciclo de
borracha, com o consequente afluxo de produtos comerciais e
crescimento econômico das periferias. Na medida em que ainda
pouco experientes para lidar com o crescimento de opiniões
dispersas e muitas vezes rivalizantes, estas autoridades municipais
podiam recorrer à intervenção do delegado, diretamente
vinculado à Intendência Municipal, para “estancar a sangria” das
opiniões diversas.
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O PERCURSO DA IMPRENSA NO
PARÁ: DE BELÉM RUMO AO
INTERIOR DO ESTADO
28

Jessé Andrade Santa Brígida
Netília Silva dos Anjos Seixas
O Pará da primeira metade do século XIX tinha uma
divisão territorial bem diferente da atual. Era a Província do
Grão-Pará que, em território, aproxima-se do que hoje
conhecemos como Amazônia brasileira. Esse espaço territorial foi
marcado por diversos conflitos e cercado de mitos e lendas
(LOUREIRO, 1989; MAUÉS, 1999). Nosso estudo se propõe a
apresentar o surgimento dos jornais no interior do Pará no
período que vai de 1821 a 1921. Nesse intervalo de tempo, a
região passou por transformações econômicas, políticas e
culturais, havendo eventos importantes que constituem a
memória regional e foram relevantes para a história da imprensa
no Pará.
Um desses eventos é a Cabanagem, movimento que
emergiu em meados do decênio de 1830, eclodiu em 1835
(quando os chamados “cabanos” tomaram o poder provincial) e
se arrastou até 1836, momento em que as camadas mais pobres
que formavam o exército popular foram expulsas pelas forças
imperiais do Brasil (SALLES, 1992; BEZERRA NETO, 1999).29
O estudo é resultado de pesquisas nos projetos A Trajetória da Imprensa no Pará
(finalizado) e A Trajetória da Imprensa no Pará: do Impresso à Internet (em
andamento), ambos apoiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e realizados na Faculdade de Comunicação e no Programa de
Pós-Graduação Comunicação Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará. Os
estudos integram o grupo de pesquisa História da Mídia na Amazônia (Midiam),
certificado pelo CNPq.
28

Perseguidos pelas forças imperiais, os soldados cabanos fugiram de Belém rumo ao
interior da Amazônia, mas, mesmo resistindo, acabaram sufocados e o movimento
chegou ao fim. De caráter popular, a Cabanagem foi uma revolução pós Independência
do Brasil e é considerado um dos maiores embates políticas ocorridas no Pará, quando
as classes desfavorecidas aliaram-se às camadas que lutavam por maior poder político,
para reivindicar melhores condições sociais (BEZERRA NETO, 1999).
29
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Autores como Salles (1992) asseguram que foi o único
movimento popular no Brasil em que as classes populares
conseguiram alcançar o poder.
Um outro momento histórico relevante envolve o período
da belle époque amazônica, que se iniciou na segunda metade do
século XIX. Esse período representou um grande aumento do
capital externo na Amazônia, advindo da venda do látex extraído
da seringueira para o exterior (SARGES, 2000). Tal fausto atraiu
milhares de imigrantes para a região. Segundo Roberto Santos
(1980), a população saltou de 137.000 habitantes, em 1820, para
323.000, em 1870. No final do século XIX e início do XX, no
auge da economia gomífera, a Amazônia chegou a registrar
1.217.024 habitantes (SANTOS, 1980). Os ideais da belle époque
adentraram na região, impondo novos signos culturais, ligados à
industrialização e “modernização” aos moldes europeus, mais
especificamente, franceses (COELHO, 2001). Belém viveu nesse
momento um efervescente cenário cultural em que “bancos, casas
comerciais, teatros de revista, cafés, agremiações musicais, jornais,
grupo de escritores, escolas comerciais compunham a face visível,
urbanizada e proclamadamente europeizada de uma cidade que o
ritmo do látex agilizava” (COELHO, 2012, p. 4).
Esses dois momentos estão conectados com o jornalismo
na Amazônia. A Cabanagem, por ter sido impulsionada pelas
críticas nos primeiros jornais de Belém (SALLES, 1992), e a belle
époque, por possibilitar o exponencial crescimento da imprensa no
Pará (BRÍGIDA; SEIXAS, 2012; SEIXAS, 2012).
No que diz respeito à imprensa, o primeiro jornal do GrãoPará, e da região Norte surgiu em meio aos clamores da
Revolução Vintista30 (COELHO, 2008). No dia 22 de maio de
1822, o pequeno jornal O Paraense nascia, com Fillipe Patroni e
outros colaboradores. Trazia no nome a sua naturalidade e,
também, um discurso inflamado em prol do povo paraense
(COELHO, 2008; BRÍGIDA, SILVA, SEIXAS, 2013):

Movimento político iniciado em Portugal, a Revolução do Porto de 1820, de ideais
liberais e iluministas, defendia a retirada de Portugal da situação de atraso ocasionada
por anos governados pelos ingleses (SOUZA JÚNIOR, 2001).
30
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O futuro criador de O Paraense possuía uma visão de
mundo contingenciada pelos valores eleitos pelo
liberalismo como inerentes ao homem civil e seus direitos
naturais, daí o porquê de o projeto intelectual, mas
também a estratégia política de Filippe Patroni no Pará
tenham sido reflexivos da sua condição de sujeito de um
tempo de rupturas (COELHO, 2008, p. 29).

O Paraense era um jornal pequeno, com quatro páginas
divididas em duas colunas e que tinha como imagem um brasão
português no topo da capa. Era simples, com leitura verticalizada,
publicado na quarta-feira e no sábado (SEIXAS, 2011).
Fillipe Patroni não ficou muito tempo à frente do
periódico. Perseguido pelo poder provincial, o fundador d’O
Paraense foi preso e levado para Portugal (COELHO, 1993),
permanecendo no comando do jornal somente até a terceira
edição (BRÍGIDA, SEIXAS, SILVA, 2013). Assumia, a partir daí,
um dos cofundadores do jornal, o cônego João Batista Campos.
Segundo Vicente Salles (1992), Campos se destacou como um
nome importante do jornalismo da época: com tom mais crítico,
plantou dúvidas a respeito da administração da Província e
explanou ideias acerca da Independência do Brasil por meio do
jornal. Numa de suas edições, o jornal publicou que:
A Junta Provisória do Governo civil desta província,
desejando melhorar a sorte dos seus Povos, evitando-lhes
os males, e promovendo-lhes o bem: conhecendo que o
único meio de chegar a este desejado fim, é consultando o
mesmo, necessitando que V. Sas., depois de ouvirem por
escrito todas as câmaras do seu governo hão de forma a
remover a esta junta um plano muito circunstancial, e que
mostre o estado atual dessa Comarca se tem melhorado,
ou decaído, e quais as causas da sua decadência, qual o seu
comércio, e se este se acha em progressivo auge, ou
diminuição, e quais as causas que influem para esta; o
estado em que estão as rendas públicas; e quais os motivos
de tê-las; quais são os males que em geral pesam sobre os
seus habitantes e os meios de removê-los; e os de
promover à sua felicidade espera esta junta que V. Sas.
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deem a este negocio a maior atividade, a fim de poder
levar o seu resultado à presença do Soberano, e Augusto
Congresso Nacional (O Paraense, n. 10. Belém, 26 jun.
1822, p. 1).31

Também perseguido, Batista Campos foi obrigado a deixar
o comando do periódico. Assumiu, então, o cônego Silvestre
Antunes Pereira da Serra, que ficou à frente do jornal até o seu
empastelamento, na 70ª edição, em fevereiro de 1823
(BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985). O material e a
tipografia de O Paraense serviram para a impressão do jornal O
Luso Paraense, que tinha como principal missão divulgar
informações administrativas da província (BIBLIOTECA
PÚBLICA DO PARÁ, 1985).
O Paraense (Imagem 1) abriu uma importante porta para
vários outros periódicos. Somente no período que vai de 1821 a
1921, Belém contou com 649 títulos de jornais (BIBLIOTECA
PÚBLICA DO PARÁ, 1985), muito também devido ao auge da
exploração da borracha na região, no final do século XIX e início
do século XX (SARGES, 2000), que trouxe maior circulação de
capital à cidade e proliferação de vários periódicos (BRÍGIDA,
SEIXAS, 2012; SEIXAS, 2011). A palavra impressa se espalhou
pela Província do Pará, chegando a lugares distantes do centro,
como aponta o historiador Aldrin Figueiredo (2008). O jornal
passou a ser visto até mesmo entre os não letrados, pela
comunicação oral, algo muito marcante na sociedade amazônica,
o que levou os governantes tomarem providências a respeito da
imprensa do Pará no século XIX:

Os textos da época tiveram a grafia original modificada para uma forma atual, para
facilitar a leitura.
31
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Imagem 1 - O Paraense, n. 1, 22 maio 1820, p. 1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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No correr do século XIX, vários governos e grupos
sociais tentaram conter o desenvolvimento da imprensa
local, justamente porque a informação e a polêmica
dificultavam o exercício do poder. Foi assim que a história
da imprensa na Amazônia esteve muito relacionada, desde
seu início, com os conflitos entre os proprietários de
folhas e a engenhosidade dos legisladores, que não
cansavam de criar regulamentos e dispositivos destinados
a limitar a liberdade da imprensa e entravar a difusão dos
noticiários (FIGUEIREDO, 2008, p. 36).

O percurso em direção ao interior só se deu a partir de
1848, oito anos depois do período que a pesquisadora Marialva
Barbosa denomina de “explosão da palavra impressa” no Brasil
(BARBOSA, 2013, p. 73) e 27 anos depois da derrubada da
censura imposta às colônias, com a Revolução Vintista.
De 1821 a 1921, o número de jornais no interior somou
225 títulos, dos quais alguns demonstraram vitalidade e alto poder
de alcance. Houve um jornal que durou 19 anos, O Industrial, da
cidade de Cametá, e outros que discutiam diversos assuntos,
especialmente os mais voltados para a própria localidade. Alguns
criaram uma espécie de rede, que tinha a figura do
“correspondente” em várias localidades do Pará (BRÍGIDA,
SEIXAS, SILVA, SIQUEIRA, 2014).
Neste capítulo, serão apresentados os periódicos de quatro
cidades que produziram jornais no período em questão, das 40
registradas. Alguns dos títulos encontrados não estão com suas
edições completas ou apresentam apenas uma, páginas
danificadas, ilegíveis e/ou faltando informações a respeito de
valores, locais de impressão, tiragem e número de edição. No
entanto, as edições disponíveis dos jornais nos permitem montar
um panorama acerca da produção jornalística no Estado.
A consulta ao Catálogo Jornais Paraoaras (BIBLIOTECA
PÚBLICA DO PARÁ, 1985) foi o primeiro passo para identificar
os periódicos do Pará já catalogados. Em seguida, foi feita a
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pesquisa no acervo da Biblioteca Pública Arthur Vianna32 para
observar os jornais disponíveis, quando aconteceu o
levantamento dos dados dos exemplares encontrados, seguindo
as orientações do protocolo metodológico da Associação
Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (ALCAR), em
busca dos principais nomes envolvidos na elaboração do jornal,
datas de fundação e término do periódico, endereço da tipografia
usada, presença ou não de imagens nos exemplares encontrados,
entre outros dados.
O conjunto das informações ajudou a montar um quadro
inicial do percurso da imprensa paraense rumo ao interior e
possibilitou observar parte da memória que esses periódicos
representam para a história da imprensa e dos meios de
comunicação no Pará.
Rumo ao interior: um panorama geral
Belém foi a principal produtora de jornais impressos no
Pará. No entanto, cidades do interior do Estado também
produziram periódicos ao longo do período analisado. As notícias
em Belém incluíam, geralmente, informações sobre outros
estados ou países e algumas discussões em que o centro era a
própria localidade. Já nas cidades do interior esse quadro foi
diferente, colocando em pauta as questões que envolviam
diretamente a cidade e seus habitantes. Belém, o Brasil e outros
países também eram trazidos em algumas matérias, mas com
pouco destaque.
O Quadro 1 mostra as cidades que tiveram produção de
periódicos de 1821 a 1921, o ano e o nome do primeiro jornal e a
quantidade total de títulos.

O acervo disponível na Biblioteca Pública Arthur Vianna, em Belém, é similar ao
encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, as duas trabalhando em parceria.
Nelas estão os maiores acervos conhecidos de periódicos paraenses.
32
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Quadro 1: Cronologia dos jornais do Pará e produção total por
cidade, de 1821 a 1921.
Cidades (por ordem do ano do
primeiro jornal publicado)
Belém
Cametá
Vigia
Santarém
Óbidos
Bragança
Soure
Muaná
São Caetano de Odivelas
Curuçá
Ponta de Pedras
Alenquer
Chaves
Abaetetuba
Marapanim
Monte Alegre
Viseu
Mocajuba
Gurupá
Curralinho
Maracanã
Breves
Baião
Porto de Moz
São Domingos de Boa Vista
Santarém Novo
Igarapé Miri
Afuá
Santa Izabel do Pará
Castanhal
São Miguel do Guamá
Portel
Barcarena
Cachoeira do Ariri
Irituia
Benevides
Ourém
Igarapé Açu
Peixe-Boi
Conceição do Araguaia

Ano
do
primeiro
jornal
1822
1848
1852
1855
1857
1875
1876
1881
1882
1883
1883
1883
1884
1884
1884
1884
1885
1889
1892
1892
1893
1894
1896
1897
1899
1901
1902
1902
1902
1903
1904
1904
1906
1906
1906
1907
1907
1907
1907
1913

Nome do primeiro jornal
publicado

I

Número total de títulos de
1821 a 1921
649
52
26
27
3
17
2
12
3
1
3
6
2
14
2
9
1
3
2
1
5
3
7
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
3
1
1

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Biblioteca Pública do Pará (1985).
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No interior do Pará, os jornais surgiram primeiro na cidade
de Cametá, banhada pelo rio Tocantins, em 1848, e, depois, em
1852, na cidade de Vigia, ambas localizadas na região Nordeste
Paraense. Em seguida, outros jornais foram criados na direção
oposta, no Baixo Amazonas: em Santarém, às margens do rio
Tapajós, no ano de 1855, e em Óbidos, no rio Amazonas, em
1857.
Em muitas cidades, o número de jornais não passou de um
a três em todo o período analisado. Alguns não duraram um ano,
outros tiveram edição única, geralmente em homenagem, por
exemplo, a pessoas ilustres, como o ex-governador Lauro Sodré.
No entanto, a cidade de Cametá se destacou por sua expressiva
produção impressa, tendo mais de 50 títulos, um com
longevidade de 19 anos e temáticas abordando o voto feminino, a
urbanização da cidade e cobranças administrativas e religiosas.
A partir desses dados gerais sobre o surgimento dos jornais
no interior, foi possível montar um mapa da produção de
periódicos no Pará. A Imagem 2 mostra como foi distribuída a
produção dos jornais no período abordado, a partir do mapa atual
do Estado, por cidade, e destaca as cinco maiores cidades
produtoras de periódicos, contando com Belém. Todavia, fazem
parte do corpus de pesquisa apenas os jornais produzidos nas
outras quatro. São elas, por ordem decrescente de produção:
Cametá, Santarém, Vigia e Bragança.
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Imagem 2: Jornais publicados no Pará de 1821 a 1921.

Fonte: Dados da pesquisa, com base em Biblioteca Pública do Pará
(1985). Mapa redesenhado por Jéssica Santa Brígida, Marcio Monteiro
Dias e Lorena Emanuele da Silva Santos, a partir de imagem retirada de
<http://www.guianet.com.br/pa/mapapa.htm>. Acesso em: 17 mar.
2016.

Como é possível perceber na Imagem 2, as regiões do
Salgado e Bragantina, mais próximas à costa do Oceano
Atlântico, concentraram o maior número de cidades produtoras
de jornais no período analisado. Às margens dos rios Tocantins e
Amazonas houve um número menor de cidades com imprensa,
embora a criação de periódicos tenha sido intensa no período
analisado, tanto que Cametá foi a segunda e Santarém foi a
terceira maior em número de jornais publicados, depois de
Belém. As áreas seguindo o rio Araguaia tiverem apenas uma
produção, o jornal O Araguaia (1913-?), na cidade de Conceição
do Araguaia, na divisa do Pará com Tocantins, distante 989 km
de Belém, em linha reta. Segundo Tavares (2008), as cidades que
ficam a sudeste do Pará são provenientes da economia da
borracha e da castanha e surgiram somente no início do século

LUÍS FRANCISCO MUNARO (ORG.) | 81

XX, mais especificamente em 1908, com a cidade de São João do
Araguaia.
No acervo da Biblioteca Pública Arthur Vianna se
encontram apenas 17 periódicos das quatro cidades que
compõem esta pesquisa, sendo 7 (sete) de Cametá, 3 (três) de
Santarém, 3 (três) de Vigia e 4 (quatro) de Bragança.
Cidade de Cametá: a terra dos índios Camutás
Cametá se encontra, em linha reta, a uma distância de 142
km de Belém. Quando a capital do Pará foi fundada, em 1616, as
atenções dos colonizadores portugueses se voltaram para o rio
Tocantins, haja vista que a localidade vinha sendo invadida por
franceses e holandeses. A região teve seu primeiro navegante de
origem europeia em 1617, Frei Cristovão de São José, que
encontrou os índios Camutás. No ano de 1620, o local passou a
ser chamado de vila Camutá, devido ao nome dos índios. Pouco
mais tarde, em 1635, foi rebatizada de Vila Viçosa de Santa Cruz
do Camutá por Feliciano Coelho de Carvalho, então governador
da Província do Grão Pará e Maranhão. O nome Cametá só lhe
foi dado em 1848. A localidade foi a primeira cidade do baixo Rio
Tocantins e uma das primeiras do Pará, constituindo-se em uma
das mais tradicionais da região (IBGE, s.d.a).
A imprensa começou na cidade em 1848, com o jornal O
Teo Teo (1848-1849), o primeiro periódico do interior do Estado.
Cametá se destaca por ser a segunda cidade que mais produziu
periódicos no período de 1821 a 1921, num total de 52 títulos,
ficando atrás apenas de Belém. É da cidade o segundo jornal mais
duradouro fora da capital e que está disponível no acervo da
Biblioteca Pública Arthur Vianna.
Os jornais que circularam na cidade foram: O Teo Teo
(1848-1849), O Incentivo (?)33, O Conservador (1859-1873), O
O Incentivo, de acordo com o Catálogo Jornais Paraoaras, tem como fundação o ano
de 1886 e não apresenta o ano de término. Foi encontrada apenas uma edição do jornal,
que data de 1851. Dessa forma, as informações não conferem, não sendo possível
afirmar qual o período de duração do jornal. Uma outra possibilidade é que se trata de
dois jornais diferentes, com o mesmo nome, em períodos diferentes, da mesma cidade.
Os dados encontrados ainda não permitiram uma conclusão.
33
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Curupira (1860-1865), O Liberal (1861-1863), O Tocantins (18691885), O Jasmim (1873-1877), O Progresso (1874-?), O Progresso
(1876-1882), O Cysne (1877-?), O Cametaense (1878-?), O Tupy
(1878-?), O Cametaense (1881-?), O Commercial (1882-1901), O
Bouquet (1883-?), O Reseadá (1884), A Reacção (1886-1894), A
Aurora (1887-?), A Imprensa e a Liberdade (1888), O Vampiro (1888?), O Beija-Flor (1890-?), O Futuro (1890-?), O Artista (1891), O
Nacional (1891), Cidade de Cametá (1894-1897), A Centelha (1895),
O Colibri (1895-1986), O Industrial (1895-1907), A Pyrausta (18951896), A Phalena (1896-?), Cametá (1897-1908), Quinze de Agosto
(1899), O Cacete (1901-1902), O Radical (1902-1904), A Voz do
Parocho (1902-1904), O Jasmin (1904-1906), O Mignon (1904-1905),
Cor Jesu (1905-1906), O Domingo (1905), Folha Nova (1905), Lauro
Sodré (1905), O Povo (1905-1906), O Cenáculo (1906), O Industrial
(1906-?), O Tocantins (1906-?), Verdade e Fé (1906-1907), A Sovela
(1908-?), Região Norte (1909-?), A Tesoura (1910-?), A Ordem (1911?), Cametá-Sport (1916-1917) e A Ordem (1917-?) (BIBLIOTECA
PÚBLICA DO PARÁ, 1985).
Os quadros 2, 3 e 4 apresentam os principais dados sobre
os únicos exemplares encontrados no acervo consultado, início e
final de circulação dos periódicos, valores, as seções e os
principais nomes dos produtores dos jornais. Esses dados foram
obtidos a partir do cruzamento das informações do Catálogo dos
Jornais Paraoaras, os próprios exemplares disponíveis no acervo
da Microfilmagem da Biblioteca Pública Arthur Vianna e da
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional:
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Quadro 2- Principais informações dos jornais da cidade de
Cametá, Pará (1).
Período
dos
exemplares
encontrados
Início do jornal
Fim do jornal
Endereço

04/07 a 27/10 de
1848

01/02/1851

26/01/1873 a
13/02/1876

1848
1849
Typografia de
Santarem e Filho. rua
do Espírito Santo, no.
16

Não há informação
Não há informação
Não encontrado

Valores

Não encontrado

Não encontrado

Seções

Pará, Aviso,
Correspondencia e
Editoria

Principais nomes

Não encontrado

Literatura,
Variedades, Poesia,
Enigma,
Chronologia,
Bibliographia,
Epigramma
Não encontrado

1873
1877
Tipografia do Conservador.
Cametá, Largo das Mercez.
Tipografia de Cancela &
Filhos. Largo das Mercez,
Cametá
Avulso: 80 réis
Assinaturas para Cametá
Por mês: 320
Por trimestre: 960
Fora da cidade
Por mês: 340
Por trimestre: 1$000
O Jasmin, A pedido,
Variedades, Annuncios e
Noticiario

Manoel L. P. Leitão Cacella
(proprietário)

Fonte: Dados da pesquisa, a partir de Biblioteca Pública do Pará (1985).
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Quadro 3- Principais informações dos jornais da cidade de
Cametá, Pará (2).
Período
dos
exemplares
encontrados
Início do jornal
Fim do jornal
Endereço
Valores

Seções

Principais nomes

18/01/1891 a
22/07/1900

01/03 a
27/12/1891

02/06 e 28/09/1891

1882
1901
Redação e Officina à
Praça da N. S. das
Merces
Não encontrado

1886
1894
Rua Formosa

1891
Não há informação
Escritório da redação à
rua 15 de novembro

Assinaturas:
Trimestre: 3$000
Ano: 12$000
Adiantado: 10$000
A Recção, Secção
política, Noticiario,
Solicitados,
Commercial e
Annuncios

Avulso: 120 réis
Assinatura
mensal: 500 réis

Não há informação

Izidoro C. D’Assumpção
(proprietário)

O Commercial,
Gazetinha, Zig-Zag,
Expediente,
Commercio, A pedido,
Annuncios, Editaes e
Communicado
Agapito Lopes Paes
(redator-chefe) e
Joaquim de Campos
Malcher (olaborador)

O Artista, Notícias e
Annuncios

Fonte: Dados da pesquisa, a partir de Biblioteca Pública do Pará (1985).
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Quadro 4- Principais informações do jornal d a cidade de
Cametá, Pará (3).
Período dos exemplares 03/01/1901 a 31/12/1903
encontrados
Início do jornal
1895
Fim do jornal
1907
Endereço
Redação e Oficina à rua Quinze de Novembro.
Valores
Avulso: 500 réis; Assinatura: Ano – 12$000; Semestre – 6$000
Seções
O industrial, Perolas, Expediente, Telegrama, Editaes, Assinantes,
Acre, Zig Zag e Folhetim.
Principais nomes
Joaquim T.P. Malcher (proprietário).
Fonte: Dados da pesquisa, a partir de Biblioteca Pública do Pará (1985).

Dos sete jornais de Cametá, seis eram compostos por
quatro páginas, apenas O Incentivo apresentava edição única, com
35 páginas. Em relação a ilustrações, os jornais não apresentavam
grandes adornos, geralmente tinham apenas o desenho do
mascote (quando havia), linhas nas divisões de texto ou
cabeçalho. Todos tinham leitura verticalizada. O número de
colunas foi variando de jornal para jornal ao longo dos anos: os
mais antigos apresentam duas colunas; os que surgiram no meio
para o final do século XIX apresentam de três a quatro colunas; já
o mais próximo do século XX, O Industrial, é composto por
quatro colunas.
Quatro jornais eram semanais: o Teo Teo (Imagem 3)34
variava as publicações entre quarta e sábado; O Jasmim, aos
domingos; Reacção e Industrial (Imagem 4) não informam o dia da
semana em que eram publicados. O Commercial e O Artista não
informam nenhum tipo de periodicidade.
As imagens 3 e 4 estão em ordem cronológica do exemplar,
para evidenciar como se deu a transformação gráfica dos jornais
ao longo dos anos na cidade de Cametá.
Imagem 3 - O Teo Teo, ano 1, n. 32, 04 jul. 1848, p.1.
No Catálogo Jornais Paraoaras (BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985), o
periódico é apontado como um impresso da cidade de Belém, todavia, o exemplar
microfilmado na Biblioteca Pública Arthur Vianna identifica o jornal como de Cametá.
34
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Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Imagem 4: O Industrial, ano. 7, n. 202, 21 fev. 1901, p.1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Cidade de Santarém: a localidade dos minérios e das lutas
A localidade onde hoje é a cidade de Santarém fica a 700
km de Belém, em linha reta, e foi fundada por volta do século
XVII. Os índios Tupaius, que habitavam a região, eram
excelentes coletores das “drogas do sertão”, o que despertou o
interesse das expedições militares pelas iguarias da floresta
(IBGE, s.d.b).
A localidade foi rica em minérios, o que atraiu muitas
pessoas. Em 1661, com a chegada do padre João Felipe
Betendorf, enviado para catequizar os Tupaius, deu-se o
aldeamento às margens do rio Tapajós, que em 1758 passou a ser
conhecida como vila de Santarém. Considerada um importante
palco das atividades dos cabanos35, combateu os poderes
regenciais, opondo-se às políticas administrativas da época
oitocentista. A “legalidade” só voltou ao local em 1848, quando
recebeu o título de cidade de Santarém (IBGE, s.d.b).
No que diz respeito à imprensa, pode-se ter como marco
de início o ano de 1855, com o jornal O Tapajoense (1855-1856),
porém, não se tem quase nenhuma informação sobre o periódico,
a não ser que durou no máximo um ano. Na segunda metade do
século XIX, a cidade mostrou uma grande efervescência na
produção da palavra impressa, com o registro de 22 periódicos: O
Tapajoense (1855-1856), O Patusco (1856-?), A Bonina (1857-?),
Monarchista Santareno (1857-1865), A Rodella (1855-?), Aldeão
(1858-1860), O Domingueiro (1859-?), Quatro de Maio (1859-?),
Baixo Amazonas (1872-1896), O Estímulo (1873-?), O Tacape (1873?), O Municipio (1878-1888), A Mascara (1879-?), O Casaquinha
(1881-?), A Juventude (1881-?), O Santareno (1881-?), O Amazonense
(1883-?), O Sorriso (1887-?), A Conciliação (1889-1890), Cidade de
Santarém (1893-1899), A Cidade de Santarém (1894-?), A Briza
(1895-?), O Commercio (1906-1907), A Quinzena (1906-1907),
Nome dado aos que integravam o movimento pós-Independência do Brasil no Pará,
a Cabanagem. É considerada uma das maiores lutas políticas ocorridas no Pará, quando
as classes desfavorecidas aliaram-se às camadas que lutavam por maior poder político,
para reivindicar melhores condições sociais (BEZERRA NETO, 1999), sendo esse o
único movimento no Pará em que as classes populares conseguiram alcançar o poder
(SALLES, 1992).
35
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Santarém (1911-?), Consagração (1917) e Folha do Povo (1920-?)
(BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985).
Dos 22 jornais publicados em Santarém no período de
1821 a 1921, apenas três estão disponíveis na Biblioteca Pública
Arthur Vianna, principal acervo documental usado para a
pesquisa. Na consulta ao acervo e aos três jornais, foi possível
encontrar algumas informações, como início e fim do jornal,
endereço da tipografia, valores do exemplar avulso e/ou
assinaturas, as principais seções e os nomes responsáveis pelas
publicações dos periódicos (Quadro 5).
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Quadro 5- Principais informações dos jornais da cidade de Santarém, Pará.
Período dos
exemplares
encontrados
Início do jornal
Fim do jornal
Endereço
Valores

Seções

Principais
nomes

01/07/1872
07/04/1894

a 20/09/1881

1872
1896
Typografia do Baixo
Amazonas, rua Santa Cruz,
Santarém
Assinatura
3$000 réis por trimestre

1881
Não encontrado
Mesma Tipografia do
Baixo
Amazonas.
Santarém
Assinatura com porte
(?): 1$500 réis;
Assinatura sem porte
(?): 2$000 réis
Baixo
Amazonas, A juventude, Folhetim,
Noticiario,
Annuncios, Poezias,
Secção
Collaboração, Editaes, A Recreativa
pedido, Correspondencia,
Santarem.
A partir de 18 de março de
1876 novas seções são
encontradas: Parte Official,
Factos
diversos,
Transcripção, Folhetim
04 de julho de 1885:
Gazetinha,
Exterior,
Solicitus, Interior
Senador Barão de Tapajós Não encontrado
(proprietário),
Augusto
Olimpio
(redator),
Justiniano
D’Almeida
(redator gerente), Eugenio
Ataliba dos Santos Pereira
(editor), Henoch José da
Silva (editor) e Marianno
Olympio de Almeida
(editor)

11/01/1890
1889
1890
Officina - rua Barão
de
Tapajós,
Santarém.
Assinatura anual
1$000 réis
Expediente,
A
conciliação,
Gazetinha,
Solicitados, Editaes,
Annuncios

Barão de Tapajós
(proprietário),
Turiano
Meira
(redator-chefe) e
Mariano Almeida
(Administrador), J.
Sarmento
(Secretário
de
Redação)

Fonte: Dados da pesquisa, a partir de Biblioteca Pública do Pará (1985).
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Os três jornais eram compostos por quatro páginas, sem
ilustrações, tinham a leitura verticalizada, apresentavam linhas que
separavam as colunas e/ou o cabeçalho do corpo do texto. O
número de colunas, assim como nos jornais de Cametá, variava
entre os exemplares: O Baixo Amazonas (Imagem 5) e A Juventude,
que surgiram no início da segunda de metade do século XIX,
apresentavam três colunas, cada. Já A Conciliação (Imagem 6)
apresentava cinco colunas, entre elas não havia linhas, apenas
espaço como separação.
No que diz respeito à periodicidade, dois eram semanais:
O Baixo Amazonas, publicado aos sábados; e A Conciliação, que não
indicava o dia em que circulava. No caso d’A Juventude, a
circulação era bissemanal, sem também indicar os dias da semana.
As imagens 5 e 6 também estão em ordem de publicação
dos jornais, para evidenciar como foi o desenvolvimento gráfico
da imprensa na cidade de Santarém, a partir da amostragem. O
mesmo ocorre com as imagens dos jornais das cidades seguintes.
As imagens possibilitam ter uma ideia de como os jornais se
organizavam graficamente e sem nenhuma imagem na capa,
apenas o nome do periódico seguido das linhas e do texto.
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Imagem 5 - Baixo-Amazonas, ano 1, n. 1, 01 jul. 1872, p.1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Imagem 6 - A Conciliação, ano. 2, n. 2, 11 jan. 1890, p. 1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Cidade de Vigia: a cidade de pedra
Vigia fica a 77 km da cidade de Belém, em linha reta, e foi
primeiramente habitada por índios Tupinambás, que lhe deram o
nome de Uruitá (que significa pedra de galinhas). Por questões
estratégicas do poder colonial, a localidade foi transformada em
um alfandegário guarnecido chamado Vigia, a fim de proteger e
fiscalizar possíveis embarcações contrabandistas. Com essas
medidas, um povoado foi se formando e, em 1698, a localidade
foi elevada à categoria de vila. Só após a Independência do Brasil
(1822), o povoado passou a ser considerado município (IBGE,
s.d.c).
A cidade também foi um importante palco para as revoltas
da Cabanagem, em 1835. Por esse motivo, o município foi alvo
de depredações que só cessaram em 1836, com a chegada do
major Francisco Sérgio de Oliveira. Passados alguns anos, mais
especificamente, em 1854, ganhou o status de cidade (IBGE,
s.d.c).
Das cidades do interior, Vigia foi a segunda a ter um jornal
circulando depois de Cametá. A produção de periódicos na
localidade foi expressiva, com 26 jornais. Foram eles: O Vigiense
(1852-?), O Boquinha de Moça (1856-?), O Publicista (1874-?), O
Vigiense (1874-1879)36, O Liberal (1876-?), O Vigilante (1876-?), O
Liberal da Vigia (1877-1888), O Orvalho (1877-1878), O Espelho
(1878-1879), A Boquinha de Moça (1879), A Bussola (1881-1882), O
Município de Vigia (1882-1884), O 31 de Agosto (1883), 28 de
Setembro (1884-?), O Crepusculo (1886-?), Iracema (1886-?), A
Borboleta (1887-?), A cidade de Vigia (1890-1896), Cinco de Agosto
(1892), A Luz (1892-1893), Echo do Norte (1893-?), A Lucta (18931894), A Estrella (1899-?), O Seculo XX (1901-1902), Guajara
(1904-1908) e O Vigilengo (1906-1907) (BIBLIOTECA PÚBLICA
DO PARÁ, 1985).
Dos 26 periódicos publicados de 1821 a 1921, apenas três
estão disponíveis no acervo da Biblioteca Pública Arthur Vianna
(Quadro 6):
O Catálogo dos Jornais Paraoaras (1985) indica que a cidade de Vigia teve dois
jornais chamados O Vigiense, um em 1852 e outro em 1874. No entanto, nenhum dos
dois está no acervo da Biblioteca Pública Arthur Vianna.
36
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Quadro 6- Principais informações dos jornais da cidade de Vigia, Pará.
Período
dos
exemplares
encontrados
Início do jornal
Fim do jornal
Endereço
Valores

Seções

Principais nomes

22/10 a 12/11/1882

19/01/1879

1877
1888
Rua Visconde de Souza
Franco

1878
1879
Typographia
Liberal de Vigia

06/07/1890
13/06/1893

a

1890
1896
do Typografia da Cidade de
Vigia: rua Nazareth, n.
19
Avulso: 300 réis
Assinatura: Mensal: Avulso: 200 réis;
Assinaturas com porte 500 réis
Assinatura: 1$000 réis
(?):
Trimestre 3:000 réis
Mês: 1:200 réis
Ephemerides, O liberal O Espelho, Um Pouco Cidade de Vigia,
de Vígia, Folhetim, de Tudo, Variedades e Imprensa
Nacional,
Exterior, Chonica Geral, A pedido
Variedades, Gazetinha,
Solicitado e Annuncios
Editaes,
Annuncios,
Noticiário, A pedido
Não encontrado
Manoel Epaminondas Raymundo
Cabral
de
Vaconcellos (diretor) e Moura Palha
Palheta e Augusto (redator-chefe)
Ramos
Pinheiro
(diretores)

Fonte: Dados da pesquisa, a partir de Biblioteca Pública do Pará (1985).

Os três jornais apresentavam quatro páginas, sem ilustrações na
capa e mantinham a leitura verticalizada semelhante aos de outras
cidades. Apenas O Liberal de Vigia tinha uma pequena quebra na leitura,
pois passando um pouco da metade do jornal, havia uma linha dupla para
diferenciar o texto literário da seção “folhetim”. O Espelho (Imagem 7) é
composto por duas colunas. Nos outros dois jornais, correspondentes às
duas últimas décadas do século XIX, já são cinco colunas.
Sobre a periodicidade, o que se pôde levantar é que O Espelho e
A Cidade de Vigia (Imagem 8) eram publicados semanalmente aos
domingos. No exemplar disponível d’O Liberal de Vigia não é indicado o
dia de circulação.
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Imagem 7 - O Espelho, ano 1, n. 19, 19 jan. 1879, p.1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Imagem 8 - A Cidade da Vigia, ano 3, n. 18, 13 ago. 1893, p.1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Cidade de Bragança: uma estrada de ferro rumo à região do
Salgado
A localidade onde hoje se situa a cidade de Bragança e que
fica a uma distância de 195 km de Belém, em linha reta, era um
território dos índios Apotiangas, da nação dos Tupinambás. Há
controvérsias sobre a fundação da cidade, de acordo com o
IBGE (s.d.d). Possivelmente, os primeiros visitantes de origem
europeia foram os franceses da expedição do Senhor de La
Ravardière, no Amazonas, em 1613, sendo assim mais antiga que a
própria cidade de Belém (IBGE, s.d.d). No entanto, segundo
Tavares (2008), a localidade foi fundada em 1622, quando foi
concedida sesmaria a Gaspar de Souza, Governador-Geral do
Brasil, sendo a quarta cidade mais antiga do Pará, mais ainda que
Cametá e Gurupá. A localidade recebeu o atual nome em 1753,
sendo elevada à categoria de município (IBGE, s.d.d).
O primeiro jornal, Diario do Commercio, começou a ser
publicado em 1875, com uma duração indeterminada
(BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985). Bragança teve um
expressivo número de periódicos, contando um total de 17 títulos
no período selecionado neste capítulo. São eles: Diario do
Commercio (1875-?), O Bragantino (1879-?)37, O Defensor Liberal
(1879-1887), O Zuavo (1883-1884), O Caetéense (1887-1892), O Sol
(1887-?), Cidadão (1889-1892), O Republicano (1889-?), A Infância
(1890-?), A Mocidade (1890-?), Popular (1890-?), O Pocema (1891-?),
Cidade de Bragança (1894-1899), Primeiro de Setembro (1897-1898), O
Caeté (1901-1907), O Petiz (1901-?) e O Clamor (1905-1907)
(BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985).
Desse total de 17 periódicos, apenas quatro estão no acervo
da Biblioteca Pública Arthur Vianna (quadros 7 e 8).

O Catálogo Jornais Paraoaras (1985) indica o ano de 1883 como término de O
Bragantino. Porém, no acervo foi encontrada uma edição de 1895, o que contraria a
informação e coloca o final como indefinido.
37
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Quadro 7 - Principais informações dos jornais de Bragança, Pará
(1).
Período
dos
exemplares
analisados
Início do jornal
Fim do jornal
Endereço

10/03/1895

25/03/1888

20/03/1890

1879
?
Travessa de Santo
Antônio, Bragança

1889
1892
Rua General Curjão,
Bragança

Valores

Avulso: 250 réis
Atrasado: 280 réis
Assinatura por mês –
1$000 réis

1887
1892
Redação e administração
– Praça São Benedito,
Bragança
Avulso: 200 réis
Assinatura por ano:
10$000 réis

Seções

Bragantino,
Noticiario, Indicações,
A pedido, Editaes e
Annuncios

O Caeteénse, Folhetim,
Moraduras

Principais nomes

Não encontrado

R. Ulysses Penafort
(editor-chefe)

Avulso: 250 réis
Atrasado: 300 réis
Assinaturas
Trimestral: 3$000 réis
Semestral: 6$000 réis
Ano: 12$000 réis
O cidadão, Mercado
de Bragança,
Noticioso, A pedido,
Editaes, Annuncios,
Atenção
Cezar Pinheiro
(proprietário) e
Bonifacio Rêgo
(diretor)

Fonte: Dados da pesquisa, a partir de Biblioteca Pública do Pará (1985).
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Quadro 8- Principais informações do jornal da cidade de
Bragança, Pará (2).
Período
exemplares
analisados
Início do jornal
Fim do jornal
Endereço
Periodicidade
Valores
Seções
Principais nomes

dos 04/08/1895 e 02/02/1896
1894
1899
Redação e Oficina à rua Visconde do Rio Branco, Bragança
Mensal, sem data fixa apontada
Avulso - $250 réis; Atrasado - $300 réis; Assinatura trimestral - 3$000
réis
Conselho municipal, A pedido, Editaes, Intendencia municipal,
Annuncios, Folhetim e Noticias
Bonifacio Rego (editor e administrador)

Fonte: Dados da pesquisa, a partir de Biblioteca Pública do Pará (1985).

Todos os jornais da cidade de Bragança em acervo são
compostos por quatro páginas e têm linhas que dividem o
cabeçalho dos demais textos e das colunas. Dos quatro, O
Bragantino (Imagem 9) e o jornal Cidade de Bragança (Imagem 10)
são os que apresentam ilustrações. O último se destaca mais por
também apresentar espécies de caixas de textos, algo bem
diferente nos jornais do interior vistos neste estudo.
A leitura ainda continua sendo verticalizada, mas com uma
ressalva no caso do jornal O Bragantino que, na capa do dia 10 de
março de 1895, traz um texto dentro de um desenho de cruz, em
homenagem a uma pessoa ilustre da região que havia falecido.
Nos jornais de Bragança, o número de colunas varia entre
três e quatro. A periodicidade também é semelhante, sendo O
Bragantino e O Cidadão semanais - o primeiro, publicado aos
domingos e o segundo, não declarando o dia de circulação. Os
demais não têm informação sobre a periodicidade.
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Imagem 9 - O Bragantino, ano 2, n. 10, 10 mar. 1895, p.1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Imagem 10 - Cidade de Bragança, ano 2, n. 28, 4 de ago. 1895, p.1.

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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2. De políticos a cotidianos: um panorama geral do
conteúdo dos jornais
Os jornais do interior discutiam diversos assuntos,
voltados, em geral, para a vida local. Num panorama geral,
podemos dividir os periódicos que compõem este corpus em duas
categorias: políticos e cotidianos.
Os jornais políticos
Os jornais de temática política geralmente traziam diversas
críticas à administração pública da cidade a que pertenciam.
Proclamavam-se a voz da população e buscavam algum tipo de
mudança, geralmente, urbana. É o caso do Teo Teo de Cametá,
que, em seus primeiros números, descrevia a cidade e opinava
sobre a transformação dos arredores em um jardim botânico aos
moldes da Europa, ideal comum da época:
E na verdade, quem poderá gozar saúde em uma Cidade
tão sufocada nos ardentes vapores exalados desses
grandes e encharcados pântanos e riachos alagados, que
quase a circulam dentro de seus muros da parte do
nascente; (...) desses mesmos pântanos chamados Pirís,
que a rodeiam, formando e alterando estradas ou ruas (...)
tornando os ditos Píris (...) em terrenos enxutos, e capazes
de toda cultura (...) numa palavra, em um Jardim Botânico
(...) (O Teo Teo, n. 32. Cametá, 04 jul. 1848, p 3-4).

Por haver poucas edições disponíveis, não se pode afirmar
que o jornal de fato produzia algum impacto com as críticas e
opiniões emitidas. Todavia, o pensamento era amplamente
apresentado em toda a edição do jornal.
Havia também periódicos que traziam abertamente os
ideais políticos a que estavam vinculados, algo que ocorria
também em outras publicações do país, como já observou
Barbosa (2010). As duas correntes partidárias que se expressaram
a partir de jornais, como de uma forma geral aconteceu na virada
do século XIX para o XX na Amazônia e no restante do país,
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eram os partidos Liberal e Republicano. Por vezes, atacavam um
ao outro nos textos, como mostra a crítica do Partido Liberal por
nomeações feitas para a administração pública pelos republicanos
no trecho do jornal O Liberal da Vigia, de 1882:
Os fatos vieram mais uma vez provar que os
conservadores do Pará, capitaneados pelo Cônego
Siqueira Mendes, continuam zombando da sabedoria da
majestade da lei (...)
Os boatos espalhados na cidade, no dia da abertura, foram
realizados. O que parecia impossível aos olhos deste povo
crédulo, que ainda espera as cebolas do Egito, foi
praticado pelo partido conservador, o partido da ordem, do
trono e do altar (O Liberal da Vigia, ano 7, n. 38. Vigia, 22
out. 1882, p.1).

Mas não foram só os partidos que tiveram jornais. No final
do século XIX, houve a entrada do pensamento socialista na
Amazônia (SALLES, 2001). Grupos de trabalhadores começaram
a se reunir e lançaram periódicos como porta-vozes de classe, na
intenção de obter e/ou garantir direitos (BRÍGIDA, NUNES,
SEIXAS, 2012), fenômeno chamado de “Imprensa Operária”
(PINHEIRO, 2003). Esse tipo de jornal também apareceu no
interior do Pará no mesmo período. O Artista, de Cametá,
declarou-se o “órgão da classe trabalhadora” daquela cidade:
Nós senhores artistas, que podemos nos julgar um dos
braços musculosos, para impulso a este gigante colossal,
devemos, ainda mesmo lutando com os rigores de grandes
obstáculos, nunca nos afastarmos da área jornalística. Por
meio da palavra que é laço mais geral da sociedade, que
faz a união fraterna dos homens, que abate os soberbos,
eleva os abatidos, instrui os ignorantes, protege os
desvalidos, teremos luz suficiente para dissipar escuridão
da imaginação daqueles Pais da pátria, que guiam a mão
do Estado (...).
E, portanto, por intercessão da palavra que devemos
trabalhar para engrandecimento da nossa terra, já que
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temos “O Artista” Órgão da classe operaria (O Artista,
ano 1, n. 5. Cametá, 02 ago. 1891, p. 1).

Assim como O Artista, de Cametá, vários outros periódicos
que defendiam a força operária surgiram no final do século XIX
no Brasil. Segundo Pinheiro (2003), em seus estudos sobre as
folhas operárias de Manaus, esses periódicos, em linhas gerais,
eram canais para utilização da linguagem jornalística com o
propósito de promover os trabalhadores e os ideais da classe.
Ainda segundo o autor, o termo classe era empregado por esses
periódicos a partir das dimensões econômicas e culturais que
fugiam do enquadramento comum da época. Em outras palavras,
esses jornais funcionavam como uma frente política diferente e
contra hegemônica das folhas partidárias que advogavam,
geralmente, em prol de uma elite.
Das cidades que produziram jornais no período de 1821 a
1921 e fazem parte do recorte deste capítulo, era comum
encontrar textos que refletiam um teor político e que, geralmente,
falavam da própria localidade. Esses textos possuíam
características semelhantes entre si. Dos exemplares encontrados
em acervo, oito tinham teor crítico e posicionamento político
bem definido. No entanto, alguns estão danificados e com pouca
legibilidade, o que nos impede de realizar uma leitura clara e total
e, em consequência, chegar a algumas conclusões.
Os jornais do cotidiano
Os jornais que tratavam do cotidiano da cidade traziam
informações das questões mais gerais da localidade, notícias da
capital, de outros interiores do Pará, do Brasil e do mundo. Eram
jornais com temática ampla e que se assemelham em algumas
características, guardadas as proporções, aos jornais da atualidade.
Sobre a localidade, podemos destacar os jornais O
Bragantino e Cidade de Bragança, todos de Bragança. Esses jornais
traziam notícias históricas a respeito da cidade, destacando os
avanços urbanos, como a Estrada de Ferro de Bragança, que
ligaria Belém a cidade de São Luiz, no Maranhão
(GIESBRECHT, 2014).
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Dos muitos assuntos que atualmente prendem a atenção
de todos os que se interessam pelo engrandecimento e
prosperidade do Pará, destaca-se a ESTRADA DE
FERRO DE BRAGANÇA, cuja importância e vantagens
têm-se imposto de tal forma que não há já quem
desconheça os incomparáveis benefícios que ela virá
trazer à região do Salgado e por tanto ao Estado [...]. O
ramal de Salinas não prejudica a ESTRADA DE FERRO
BRAGANÇA, nem esta deixará de ser proveitosa às
localidades intermediárias, que têm tanto direito como
Bragança às vantagens da civilização e do progresso
(Cidade de Bragança, ano 2, n. 28. Bragança, 04 ago. 1895, p.
1).

O Cidadão, também de Bragança, expressa bem a questão
da captação de notícias da capital e de outras cidades do Pará. O
periódico apresentava algo semelhante ao que conhecemos como
repórteres “correspondentes”, chamados de “agentes de O
Cidadão”. O jornal tinha “agentes” em Almoço (Bragança-Pa),
Belém (capital), Cintra38, Muaná, Quatipuru, São Miguel do
Guamá, Urumarajó e Vizeu. Cada cidade tinha um responsável
que respondia pelo jornal. No entanto, o jornal não deixa claro
como funcionava o recebimento das informações. No caso da
captação de informação, O Bragantino trazia matérias traduzidas
do jornal El Economista, da Argentina. Essa prática de publicar
informações ou textos traduzidos de periódicos de outros países
ficou mais recorrente no final do século XIX.
Considerações finais
Este capítulo do livro Rios de palavras propôs-se a apresentar
alguns dados históricos a respeito dos jornais do interior do Pará
de 1821 a 1921. O estudo possibilitou perceber a divisão das
publicações de jornais por cidades do Pará e, assim, visualizar
parte da trajetória da imprensa no Estado, rumo a alguns
O jornal O Cidadão circulou de 1889 a 1892 e, nesse período, a cidade de Maracanã
era chamada de Cintra. O nome atual da localidade só lhe foi outorgado em 1897, cinco
anos depois do último número d’O Cidadão (IBGE, s.d.e).
38
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municípios do interior que seguiram ou não o percurso dos rios.
No caso de Bragança, viu-se que seguiu de perto a construção da
imprensa em Belém, da mesma forma que Itacoatiara
acompanhou Manaus; e, no caso da Santarém, fez parte da
extensão das sociabilidades letradas através dos rios.
As cidades selecionadas para evidenciar a expansão da
palavra impressa no interior foram escolhidas a partir da
expressiva produção impressa de cada uma, em comparação com
Belém. Depois da capital, as quatro cidades de maior produção
foram Cametá, Santarém, Vigia e Bragança, com um total de 17
títulos disponíveis no acervo da Biblioteca Pública Arthur Vianna.
Na leitura desses jornais, observamos a configuração gráfica e as
temáticas mais recorrentes.
O início da imprensa no Pará – e na Amazônia brasileira –
ocorreu em Belém, em 1822. O surgimento de jornais no interior
se iniciou em 1848, pela cidade de Cametá, no nordeste paraense,
localizada às margens do rio Tocantins. Ainda no nordeste
paraense, segunda região que concentrou a maior produção de
jornais no período, ficando atrás apenas de Belém, o caminho foi
seguindo rumo ao litoral do oceano Atlântico, na região do
Salgado, em especial nas cidades que, hoje, ficam ao longo da BR
308, rodovia Bragança/Viseu. No caso dos outros rios, o
percurso se iniciou sete anos depois, em 1855, pelo rio
Amazonas, na cidade de Santarém, na confluência com o
Tapajós. Ainda ao longo do Amazonas, a imprensa foi surgindo
nas cidades de Óbidos, Alenquer e Monte Alegre. Somente no
início do século XX surgiu o primeiro jornal da região sudeste do
Pará, às margens do rio Araguaia, na cidade de Conceição do
Araguaia. Na porção sudoeste do Pará, abaixo dos rios que
cortam o Estado, não houve registro de publicação no período de
1821 a 1921.
Os periódicos eram muito semelhantes entre si, simples,
com poucos ornamentos, pouco espaçamento entre colunas e/ou
linhas. Tinham poucas páginas e imagens. No que tange à
duração, muitas cidades tiveram apenas um jornal, alguns que só
duraram um ano ou menos, isso quando não era apenas uma
edição em comemoração a alguma data especial ou a alguma
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pessoa ilustre. Na contramão dessa efemeridade, houve o jornal
de Cametá, O Industrial, que durou 19 anos, mas, infelizmente,
não está completo no acervo da Biblioteca. Alguns exemplares se
apresentam com falhas e pouca legibilidade, falta de páginas ou
informações. Mas isso não impediu a obtenção de dados para um
levantamento inicial que compõe a história da imprensa no
interior do Pará.
Este capítulo buscou mostrar um panorama parcial e inicial
a respeito da imprensa no interior do Pará em determinado
período, com o objetivo de contribuir para os estudos sobre a
história da imprensa e dos meios de comunicação no Pará. Ao
final, percebe-se que há muito a ser feito, quanto ao estudo dos
jornais disponíveis, localização de possíveis novas fontes
documentais de jornais e atualização dos dados até o tempo
presente.
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IMPRENSA DA BORRACHA:
OS PRIMEIROS ANOS DO
JORNALISMO NO ACRE
39

Luís Francisco Munaro
Francielle Maria Modesto Mendes
A expansão da economia acreana, que chegou a ser
responsável pelo terceiro maior volume de exportação brasileiro
em 1909 (RANZI, 2008), foi acompanhada pela multiplicação de
tipografias e jornais. Tanto no Seringal Empreza, atual Rio
Branco, quanto em outros municípios do interior como Xapuri,
Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Porto Acre, o
intelecto vinculado aos grupos políticos Autonomista e
Construtor (explicados logo abaixo) rapidamente construiu
mecanismos impressos para defender uma ou outra forma de
organizar o território acreano, de forma mais ou menos
emancipada da administração central brasileira.
Infelizmente, o vasto acervo produzido nesse período
extremamente fecundo para os estudos de micro história está em
situação precária. No recorte temporal que concerne à construção
deste livro (1821-1921), dos 18 jornais arrolados pela professora
Olinda Assmar no que diz respeito ao Rio Branco, apenas cinco
estão disponíveis para o acesso público. A pesquisa de Assmar,
referência na história dos periódicos impressos no Acre, e que
constituiu fonte de pesquisa privilegiada para a realização deste
ensaio, se estendeu por 12 anos e resultou na produção de uma
coleção de editoriais de jornais impressos entre 1900 e 2000
através da atividade de grupos de bolsistas (ASSMAR, 2008).
Complementarmente, o trabalho realizado por José Ribamar
Bessa Freire e sua equipe compilou um total de 44 jornais no
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Imprensa e Modernidade na Amazônia
Brasileira, financiado pelo CNPQ – Edital Universal, Faixa A. Um esboço deste
capítulo foi apresentado na Divisão Temática Jornalismo do XXXVIII Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação em 2015.
39
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território acreano durante o período mencionado. Utilizando
ambos os catálogos, temos o seguinte panorama de 46 jornais
(Tabela 1):
Cidade
Rio Branco
Xapuri
Sena Madureira
Cruzeiro do Sul
Tarauacá
Porto Acre
Capatará

Rio
Acre
Acre
Acre
Juruá
Tarauacá
Acre
Acre

Jornais
15
9
7
7
5
2
1
46

Tabela1: Número de jornais entre 1902 e 1921 constantes no IGHA
FONTE: FREIRE et all, 1990 e ASSMAR, 2007.

Apesar da coleção de editoriais e da análise contida na
obra Imaginário Social (ASSMAR, 2007), os jornais arrolados pela
equipe de bolsistas da professora Olinda Assmar no Acre logo
viriam a se perder ou seriam deteriorados pela falta de
manutenção adequada. Além disso, as várias instituições
destinadas à coleção de arquivos históricos no Acre atuam de
forma pouco orientada, gerando grande fragmentação ou perda
de jornais. Nesse sentido, a melhor fonte de consulta para jornais
acreanos é o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas
(IGHA), cujas coleções estão microfilmadas ou em parcial
processo de digitalização. Segundo os dados coletados por José
Ribamar Bessa Freire (et all, 1990), 46 jornais acreanos
disponíveis no IGHA compõem o seguinte quadro:
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Tabela 2: jornais acreanos no IGHA entre 1901 e 1918
Nome

Período
1913-1915?
1917 ?
1907
1917
1918
1918 -?
1913
1913
1913-1914?

Local
Tarauacá
Xapuri
Rio Branco
Cruzeiro do Sul
Rio Branco
Tarauacá
Xapuri
Cruzeiro do Sul
Sena Madureira

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1910
1915
1910-1912?
1901-1902
1910-1921?
1908 -1910
1909 -?
1918 -?
1916 -?
1912 -?
1917

Empresa
Xapuri
Xapuri
Puerto Acre
Empresa
Xapuri
Rio Branco
Sena Madureira
Rio Branco
Sena Madureira
Rio Branco

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1904
1907-1913?
1916
1907 -1912
1908
1908-1918?
1914 -1916
1906 -?
1914
1914
1916-1918?
1909-1911?
1917 -?
1914 -?
1916 -?

Capatará
Xapuri
Sena Madureira
Xapuri
Cruzeiro do Sul
Sena Madureira
Rio Branco
Cruzeiro do Sul
Tarauacá
Tarauacá
Cruzeiro do Sul
Sena Madureira
Rio Branco
Rio Branco
Rio Branco

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

– Manuscrito

Pg
4
4
?
4
4
4
4
4
46
4
4
4
4
4
?
?
4
4
4
46
4
4
4
6
8
4
4
4
4
5
6
4
4
4
4

Proprietário/Diretor
Lauro Rose
Farias Gama
?
Antonio A. Magalhães
José Cosme Santana
José Florêncio Cunha
Joaquim Vitor da Silva
Intendência Municipal
Passos Galvão
Prefeitura Alto Acre
Depto Alto Acre
Manoel L. Pereira
J.C. & Castro
Teophilo Maia
?
?
Victoriano Freire
Júlio de Carvalho
Manuel Freire
Moreira Lima
J. Cavalcante
Cícero Mota
Gonçalves Campos
Antonio Rabelo
?
Passos Galvão
Steiner do Couto
Alfredo Rocha
J. Vicente Assunção
Victor Gabina
Craveiro Costa
Francisco G. Campos
?
Rio Branco
Arnaldo Gomes Pinho
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

1918 -?
Sena Madureira
4
?
1916 -?
Cruzeiro do Sul
?
Francisco Pereira
1913-1915? Xapuri
4
?
1915
Rio Branco
4
?
1904 ?
Cruzeiro do Sul
?
?
1912 -?
Rio Branco
4
José Alves Maia
1917 -?
Tarauacá
4
Companhia Regional
1908 -?
Rio Branco
?
?
1913-1918? Porto Acre
4
Partido Construtor
1910
Xapuri
4
Celino de Moraes
1916 -?
Rio Branco
4
Epaminondas Jácome
FONTE: Dados compilados por FREIRE et all, 1990.

No Acre, entre os arquivos que possuem periódicos estão
a Biblioteca Pública do Acre (edições a partir de 2000), o
Memorial dos Autonomistas (edições de jornais esparsos
microfilmadas), a Biblioteca da Floresta (edições em processo de
microfilmagem), o Centro de Documentação e Informação
Histórica da Universidade Federal – CDIH (um acervo vasto que
compreende mais de 100 anos de periódicos, alguns em processo
de microfilmagem e com acesso limitado), a Fundação Elias
Mansur (cujo acervo foi danificado pela enchente de 2015) e o
Museu da Borracha (com vasto acervo impresso disponível para
pesquisa e parte dele também inutilizado em virtude da enchente
de 2015). O mais importante acervo, relativo ao CDIH, passou
dois anos fechado ao acesso público, voltando a receber
pesquisadores em 2015. Outros acervos catalogados pelo
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), como o “Arquivo
Geral do Estado do Acre” e a “Divisão de Arquivo Público do
Estado do Acre” não funcionam mais. A sede física do primeiro
se transformou num Centro de Apoio a Crianças e Adolescentes
e o segundo possui apenas escassos registros administrativos e de
história da saúde. As portarias e os documentos administrativos
constantes nesses locais foram deslocados para o Palácio de
Justiça ou Casa Civil. Há ainda títulos importantes na
Hemeroteca Digital Brasileira, vinvulada à Biblioteca Nacional,
onde constam ao menos 6 títulos do Acre: A Reforma (19181934), Folha do Acre (1910-1926 e 1946), O Alto Purus (1908-1918),
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O Cruzeiro do Sul (1906-1917), O Município (1910-1918; 1930-1937)
e O Rebate (1921-1949, com interrupções).
Mesmo que o descuido com a documentação tenha sido
evidente, gerando perdas irreparáveis e extravio de material
histórico, é possível traçar com algum rigor o itinerário da
imprensa acreana, sobretudo a partir da economia política do
período intimamente dependente da produção de borracha, dos
esboços históricos fundamentais construídos por Leandro
Tocantins (1973) e da transcrição de editoriais produzidos pela
equipe de bolsistas liderada por Olinda Assmar, além das valiosas
teses doutorais produzidas por Francisco Bento (2010), Francielle
Modesto (2013), Nedy Bianca Albuquerque (2015) e Eduardo
Carneiro (2014). Mesmo antes da elaboração dos primeiros
jornais em língua portuguesa no Acre há o registro da passagem
de “homens da imprensa” nesta região e seu envolvimento em
situações políticas que diziam respeito à luta contra a pressão
boliviana pela posse da região. Tratava-se da celeuma em torno
do Bolivian Syndicate40 e suas pretensões de extrair a borracha
acreana independentemente dos colonos brasileiros que lá haviam
se estabelecido. Essas situações pareciam fornecer a alguns
homens de imprensa e nacionalistas ou republicanos convictos a
oportunidade para lutar na importante questão de definição de
fronteiras brasileiras contra os interesses imperialistas
estrangeiros, quer dizer, a convocação dos brios republicanos em
processo de solidificação em torno da manutenção do espaço
nacional e dos lucros provenientes da borracha.
Nos momentos que antecederam a intervenção formal do
Brasil no Acre através da ação política do Barão de Rio Branco,
Sindicato de capitalistas estrangeiros presidido pelo filho do presidente
estadunidense, que tinha sede em Nova York e o milionário Withridge como seu
acionista principal (BANDEIRA, 2000). Segundo Reis, “o Bolivian Syndicate, que
conseguiu incorporar, com capitais ingleses e norte-americanos, sob a direção de um
filho de Teodoro Roosevelt, que presidira à grande nação do Norte, contratou então
com o governo boliviano a conquista e a exploração do Acre. Os poderes que lhe
transferiu o governo de La Paz podiam ser compreendidos como uma verdadeira
delegação de soberania. Porque o Bolivian Syndicate, por ele, assumiria o controle total
do Acre. Possuiria bandeira própria, força armada, frota marcante e de guerra, lançaria a
tributação e realizaria os demais serviços de valorização e de exploração, essenciais ao
bom andamento do negócio (REIS, 2001, p. 139).
40
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em 1903, vários jornalistas foram líderes de movimentos políticos
que reclamavam a emancipação acreana, como José Carvalho
(Cem dias de Paravicini)41, Orlando Corrêa Lopes (Expedição dos
Poetas)42 e o próprio Luis Galvez43, redator do Jornal do Commercio
em Manaus que se tornou uma personagem folclórica e
controversa, por conta de sua ascendência espanhola (pode um
revolucionário brasileiro ser espanhol?). Nedy Bianca observa que
Luis Galvez cumpriu nas páginas do primeiro jornal a ser criado
no Acre, o Cruzeiro do Sul, em 30 de junho de 1906, o papel de um
dos fundadores do Acre (ALBUQUERQUE, 2010). Logo ali,
contudo, a sua presença “estrangeira” já era vista como ambígua.
Em todo o caso, essas lideranças regionais participaram e mesmo
encabeçaram, em maior ou menor grau, movimentos políticos de
resistência no Acre diante das pressões do governo boliviano e do
capital estrangeiro, percebendo nisso a oportunidade de
conquistar glória e fama ou tão somente terras e dinheiro.
Mesmo, portanto, antes dos impressos começarem a se
multiplicar rapidamente a partir de 1906, jornalistas de carreira já
circulavam pela região contribuindo com a ideia de pensar a causa
ou a questão acreana. Outro destes heróis de ocasião
mencionados pela historiografia, e que tiveram a fama
No dia 1 de maio de 1899, seringalistas reunidos no seringal Bom Destino
empreenderam a primeira luta contra o domínio boliviano, expulsando o coronel
boliviano Moisés Santivanez, que substituía o ministro Paravicini na região (RANZI,
2008).
41

Intelectuais e boêmios de Manaus enfrentaram tropas do exército boliviano enviadas
pelo general Pando. A intervenção do Barão do Rio Branco gerou um tratado
preliminar que amenizou a situação. Partindo de Manaus, os amazonenses liderados por
Orlando Lopes pretendiam expulsar os bolivianos para proclamar a Segunda República
do Acre (MENDES, 2013, p. 91).
42

“Já em 1898, tal qual assegura Tocantins, Galvez, com apadrinhamento de Eduardo
Ribeiro, então governador do Estado do Amazonas, teria recebido nomeação da
Secretaria do Legislativo Estadual para o cargo de taquígrafo, quando fez parte do
corpo redacional do jornal Commercio do Amazonas [...] Entretanto, em outubro de 1990,
Galvez ressurge nos periódicos cariocas, a exemplo e O Paiz, que o associava às apostas
na cidade do Rio de Janeiro em torno do jogo de pelotas, enfatizando sua
responsabilidade como introdutor e explorador de tais práticas, que somente teria
abandonado em prol de seu empreendimento no Estado Independente do Acre”
(ALBUQUERQUE, 2015, p. 44). Galvez foi o primeiro presidente do Acre,
governando-o de forma pouco orientada por duas ocasiões em 1899, com apoio do
governador do Amazonas José Cardoso Ramalho Junior.
43
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consolidada pela participação na imprensa foi Craveiro Costa,
referido por Nedy Bianca como
[...] um dos colaboradores e referências constantes de O
Cruzeiro do Sul, onde atuou como redator. Por conta desta
experiência como jornalista, acrescido a sua participação
no movimento de autonomia do Alto Juruá, Craveiro
Costa fundou O Estado, periódico que era órgão oficial do
Partido Autonomista Acriano. E após seu regresso à
Alagoas, Craveiro Costa fundou O estado, periódico que
era órgão oficial do Partido Autonomista Acriano
(ALBUQUERQUE, 2015, p. 69).

Todas estas atividades políticas e periodísticas estavam
envolvidas com a questão da difícil definição do território
acreano. Tanto as lutas encabeçadas pelos movimentos de poetas
e boêmios liderados por Orlando Lopes quanto os jornais que
começaram a ser fundados com o impulso em Cruzeiro do Sul
tinham como objetivo dar um estatuto ao Acre distanciando-o da
pretensão imperialista estrangeira. No período que Cleusa Ranzi
intitulou “raízes do Acre” (2008), a partir de 1870, a penetração
das ideias modernas acompanhou o forte crescimento econômico
produzido, quase que exclusivamente, pela fabricação da
borracha. As levas crescentes de migrantes nordestinos e a
fraqueza do acesso boliviano à região, bem como os impostos
estabelecidos pelo governo do país vizinho, tornaram a
reivindicação dos brasileiros pela posse do território mais
frequentes, só equacionadas definitivamente pela intervenção do
Barão de Rio Branco com a assinatura do Tratado de Petrópolis.
Nesse período, a população acreana girava em torno de
70.000 almas (RANZI, 2008, p. 50).44 Na década de 1910, quando
Sobre a criação do território do Acre, por Rodrigues Alves, em 1904: “O território foi
dividido em três departamentos: o do Alto Acre, o do Alto Purus e o do Alto Juruá. A
administração departamental exercia-se, até 1921, por prefeitos designados pelo
Presidente da República. Várias revoltas se insurgiram contra as administrações
militares estabelecidas pelo governo federal. A reforma política de 1920 - que unificou
as quatro prefeituras departamentais - serviu para acalmar o vale do Acre, com a capital
estabelecida em Rio Branco”. Disponível em: <http://www.portalamazonia.com.br/>.
Acesso em: 14 jun. 2015.
44
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o Acre já pertencia ao Brasil, o movimento emancipatório foi
construído através de duas formas de reivindicação política
distintas, pouco distantes uma da outra no que toca a qualquer
tipo de transformação estrutural da economia ou política da
região: pregadores da construção de um estado acreano versus
adeptos da manutenção do Acre dentro da estrutura política do
Amazonas (Autonomistas e Construtores, a partir do qual seria
construído o partido Evolucionista em 1921).45
Segundo o professor Francisco Bento da Silva, da Universidade Federal do Acre –
UFAC, em princípio, não havia um movimento autonomista unificado. O que existia
eram vários focos autonomistas surgidos ao longo dos anos. Somente a partir da década
de 1920 é que surgem, com regularidade, os jornais e panfletos autonomistas. Nos anos
de 1930, surgem os partidos e associações autonomistas e, nos anos de 1940, com o fim
do Estado Novo, a tese ganha força com Guiomard Santos. Em 1904, surge na cidade
de Cruzeiro do Sul, o Movimento Autonomista do Alto Juruá, formado por
comerciantes e personalidades locais. O primeiro Projeto autonomista do Acre foi
apresentado em 1908 pelo deputado cearense Francisco Sá e em 1910, Justiniano Serpa,
apresenta outro projeto. Ambos foram engavetados no Congresso Nacional. Não havia
interesse do poder central em dar autonomia política ao Território do Acre. Em 1910,
comerciantes de Sena Madureira enviaram uma carta, datada de 11 de abril, tratando da
questão autonomista, ao presidente Nilo Peçanha. Em 1 de junho de 1910 ocorreu a
“Revolta do Alto Juruá”, quando uma Junta Governativa toma o poder e declara criado
o Estado do Acre. Este movimento teve seu estopim quando chega à Cruzeiro do Sul,
o novo prefeito nomeado pelo governo federal, João Cordeiro. Diante do quadro
adverso, o prefeito, que só existiu formalmente no papel, embarcou de volta para o Rio
de Janeiro. O movimento era composto basicamente por seringalistas e comerciantes
locais, ligados ao chamado Partido Autonomista do Juruá (PAJ). O movimento contou
com apoio de todos os proprietários, dirigidos pelo Francisco Freire de Carvalho,
presidente da Associação Comercial do Alto Juruá. Para tentar ganhar apoio do
Departamento do Alto Purus, os membros do movimento do Alto Juruá propuseram
nomear Sena Madureira capital do “Estado do Acre” e ainda, o coronel Antônio
Antunes de Alencar, então prefeito do Alto Acre, governador do Estado. Ele não
demonstrou interesse em assumir a cadeira de governador. Com esses entraves iniciais,
provocados pela indiferença dos outros Departamentos, o movimento cruzeirense foi
fragmentado e não recebeu o apoio necessário. Pouco tempo depois, o exemplo vindo
do Alto Juruá reaparece no Alto Purus, cuja sede era a cidade de Sena Madureira. Em
1912, cerca de 350 pessoas se insurgiram contra o prefeito Tristão de Araripe,
incendiaram a prefeitura, depuseram-no e proclamaram o Estado Livre do Acre. A
insurgência contra a municipalidade foi deflagrada pelos “coronéis” e homens de poder
da localidade, que forneceram todo apoio logístico. Mas o movimento foi sufocado.
Em 1921, o deputado amazonense Aristides Rocha apresentou um Projeto na Câmara
Federal, onde visava anexar o Acre ao Amazonas. O deputado Juvenal Antunes, do Rio
Grande do Norte, apresentou parecer favorável ao referido Projeto. É o estopim para a
fundação em 17 de novembro daquele ano da Liga contra a anexação do Acre,
composta pelos chamados homens de bens. Frente a esta oposição, o referido Projeto
não foi adiante. Este procedimento reforça a ideia de que o governo federal não queria
45
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A partir desses dados preliminares, este capítulo buscará,
na forma de um ensaio, montar um horizonte relativo às relações
entre a imprensa acreana e alguns momentos históricos
importantes da construção da sociedade acreana, levando em
conta a passagem do Acre ao domínio brasileiro, o primeiro ciclo
da borracha e o movimento político dos autonomistas. Ao
mesmo tempo, pretendeu-se com o texto levantar informações
relevantes sobre acervos documentais ainda disponíveis e jornais
cujo acesso é público e, sobretudo, bibliografia útil para pensar a
construção da Amazônia Ocidental brasileira de uma forma mais
ampla e conectada com o movimento político do nacionalismo
republicano. É importante lembrar que o estudo documental, por
conta da limitação inerente a um capítulo de livro, está cingido
aos jornais encontrados na capital, considerando, de forma
apenas secundária, os vários jornais que surgiram em outros
municípios do Acre.
A multiplicação de jornais durante a “febre” da borracha
A dificuldade de pensar, de forma integrada, o surgimento
e dispersão da palavra impressa na Amazônia brasileira é
evidente. Além dos problemas de diálogo entre os estados dessa
vasta região, há o sucateamento e perda de fontes relevantes, que
só muito recentemente começaram a ser disponibilizadas de
forma digital por meio, principalmente, da hemeroteca da
Biblioteca Nacional e da seção de arquivos digitais do Instituto
Histórico e Geográfico do Amazonas. Ainda que a tipografia, nos
15 primeiros anos do século XX, já tenha sido levada para todos
os atuais estados do Norte do País, há diferenças significativas
entre as suas formas de apropriação e também da dispersão da
palavra impressa e formação de públicos leitores nessas várias
regiões. Se no Acre a imprensa acompanhou o boom da
borracha, em Roraima, por exemplo, a imprensa foi fragilmente
introduzida pelos monges beneditinos, situação não distante do
Amapá, onde o jornal do deputado Francisco de Mendonça,
abrir mão do controle sobre o Território do Acre, dando-lhe a autonomia (SILVA,
2002).
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chamado Pinsônia (1895), não conheceu um sucessor durante mais
de 10 anos. A borracha, assim, é o elemento central na
construção de uma cultura tipográfica na Amazônia, mas
seguramente não é o único.
A ebulição atípica do jornalismo numa periferia torna o
estudo da imprensa no Acre, que só em Rio Branco contou com,
pelo menos, 15 títulos de periódicos até 1921, particularmente
instigante. Somam-se a esse número os periódicos surgidos em
várias cidades do interior como Xapuri, Sena Madureira, Cruzeiro
do Sul, Tarauacá e Porto Acre, em sua maioria organizados em
torno dos grupos de poder partidários Autonomista ou
Construtor. De acordo com a professora Laélia Silva (1998) e
com os estudos de José Ribamar Bessa Freire (et all, 1990), os
dois primeiros jornais do Acre foram El Acre (1902), produzido
por bolivianos e publicado onde hoje é o município de Porto
Acre46 e O Progresso (1904), em Cruzeiro do Sul, que atendia a
necessidade dos editores e seringalistas da região com publicações
de temas referentes à borracha e à autonomia administrativa dos
seringalistas do Juruá. Nedy Bianca acrescenta que a construção
dessa imprensa estava intimamente ligada com a formação dos
departamentos de administração no Acre pelo governo federal,
Alto Purus, Alto Acre e Alto Juruá. Tratava-se, portanto, de uma
imprensa com fisionomia oficial. A autora assim descreve a
diferença da construção da imprensa no Purus e no Juruá:
a [imprensa] do Purus em relação ao Juruá se constituiu
tardiamente, conforme demonstra o número inaugural d’O
Alto Purús que foi datado de 24 de fevereiro de 1908, ao
passo que o primeiro exemplar de O Cruzeiro do Sul
circulou em 1906. Entretanto, ambos os periódicos
tinham como característica comum o fato de serem órgãos
estatais dos seus Departamentos, desta feita, suas funções
eram oficiar e tornar públicos os atos da administração
O primeiro jornal é anterior à anexação do Acre ao Brasil. O jornal foi fundado em
Xapuri por bolivianos, quando a cidade era denominada de Mariscal Sucre. O jornal e o
nome da cidade desapareceram quando Plácido de Castro e seus homens tomaram a
cidade na madrugada de 6 de agosto de 1902, iniciando a tomada do Acre da Bolívia e a
anexação da terra ao Brasil (ALBUQUERQUE, 2015).
46
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departamental. Diante disto, era perfeitamente
compreensível ler-se em O Alto Purús como subtítulo
“Orgam Official” e na linha inferior com o escrito
“Prefeitura do Departamento do Alto Purus”, de modo a
identificar e reforçar seu papel e seu expediente. Mas,
distingue-se na apresentação gráfica em O Alto Purús que,
a partir do seu segundo ano de circulação, ou seja, a partir
de 1909, antecedendo seu título e subtítulo aparecia à
impressão do brasão da República (ALBUQUERQUE,
2015, p. 187).

Em Xapuri, em 1907 houve a publicação dos jornais O
Acre e, a partir de 1911, surgiu o jornal Correio do Acre, que
também se apresentava como um informante da opinião pública
sobre as vantagens da unidade territorial acreana. Em Rio Branco,
que acabou concentrando a maior parte dos jornais, o pontapé foi
dado pelo Rio Acre, de 1908. A presença dos periódicos e a
consequente circulação de informações diminuíram a
fragmentação cultural das três regiões do território: Purus, Acre e
Juruá, além de possibilitarem trocas simbólicas com outras
culturas e a formação de uma forte identidade regional que
aglutinava as elites seringalistas em torno do sentimento de posse
da terra recém-conquistada. Conforme sugere Francielle
Modesto,
Muitos são os jornais que aparecem e desaparecem
repentinamente no território do Acre com o intuito de
fazer circular notícia e literatura. Durante os ciclos da
borracha, alguns dos periódicos eram financiados pelo
poder econômico dos seringalistas. A dependência
financeira dos jornais implicava quase sempre na
dependência ideológica, ou seja, parte do que era
publicado estava relacionado com os interesses dos
coronéis de barranco e das administrações de cada
Departamento. Os jornais circulavam em maior
quantidade do que os livros, mas a divulgação enfrentava
o mesmo problema: a falta de letramento da população.
Os leitores de jornais e livros eram restritos ao próprio
grupo de pessoas que produzia esse material (MENDES,
2013, p. 87).
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Conforme sugere Francielle Modesto, a formação das
elites vinculadas à luta pela posse de vastas áreas de terra
fornecedora de borracha, de uma forma geral, obedeciam a um
esquema um tanto folclórico que se disseminou nas áreas centrais
da Amazônia. Os proprietários de seringais mantinham grandes
contingentes de mão de obra em estado de semiescravidão
constituindo-se como único elo entre os seringueiros e os
produtos básicos de consumo. Durante a fase áurea da borracha,
em que acumularam capital sem a concorrência dos produtores
asiáticos, passaram a requerer títulos militares e apareciam nas
cidades ostentando poder de consumo ou simplesmente
aspirando uma participação mais direta na haute gomme urbana.
Assim, o título de “coroneis de barranco”,
tornou-se costumeiro [para] agregar o termo coronel ao
nome dos proprietários de seringais. Sem a presença do
Estado nos seringais do Acre, ele era o juiz, o prefeito e o
delegado, ditava as regras que nem sempre eram
obedecidas pelos seringueiros. Na Amazônia, os coronéis
viviam de aparência. Eles demonstravam riqueza nos
cassinos, cabarés, hotéis das cidades de Manaus e Belém.
Comportavam-se educadamente, enquanto estavam
rodeados de outros coronéis e demais homens ricos,
todavia nos seringais eram conhecidos pela sua violência e
agressividade em relação a seus funcionários. Muitos eram
os folclores em torno da figura dos coronéis. Falava-se
que eles demonstravam ostensivamente seu prestígio e
riqueza fumando charutos cubanos, acendendo notas de
quinhentos mil-réis, usando anéis com diamantes de
muitos quilates no dedo (MENDES, 2013, p. 37).

Evidentemente, era fundamental para a educação ou
representação dessa elite pontualmente formada no contexto do
boom da borracha a cultura de apresentação e autopromoção na
imprensa, em torno da qual os coroneis afirmavam o seu ingresso
na modernidade e também encontravam mecanismos para a
representação dos seus anseios políticos diante de outros
seringalistas. Muitos foram os jornais que apareceram e
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desapareceram de forma bastante brusca, como em geral foi
típico nas cidades periféricas da Amazônia, em virtude da
indisponibilidade de material de impressão, de compromissos
políticos assumidos pelo redator ou simplesmente da falta de
leitores. Seu intuito era não só fazer circular as notícias que o
redator ou seu grupo julgavam importantes como também
disseminar a literatura e confirmar a inclinação literária dos
membros da elite política e econômica. Em seus estudos sobre a
imprensa acreana, Laélia Silva enfatizou que os jornais, além de
política, divulgaram obras literárias cuja relevância era nacional,
numa tendência típica aos periodistas das periferias (SILVA,
1998, p. 82). Nesse sentido, o jornal não funcionava só como um
aglutinador de sentimentos locais em torno de uma identidade
nativista, mas também uma forma de negociação ou filiação à
identidade nacional em processo de consolidação.
Como afirmamos, alguns dos principais estudos sobre a
história da imprensa do Acre foram construídos através dos
projetos de pesquisa de Olinda Assmar, responsáveis pelo elenco
dos editoriais de jornais entre 1908, considerado pela autora o
momento inicial, até 2000. No período de tempo compreendido
pelo recorte deste estudo, 1821 a 1921, os editoriais colecionados
e disponibilizados somam os seguintes títulos: O Rio Acre (19081909), Cidade da Empreza (1910), Folha do Acre (1910-1918, 19211923), Acreano (1911-1912), O Rebate (1921 - 1972),47 O Pium
(1913), O Autonomista (1914-1915), Boletim Official (1915-1918), O
Prego (1915), Jornal do Acre (1916), O Inseto (1916-1917), Reforma
(1916-1917), O Futuro (1919-1921), Noroeste (1917), O Foguetão
(1917), A Notícia (1918-1919), O Norte (1921-1922) e A Capital
(1921-1922) (ASSMAR, 2007, p. 180).
Destes, puderam ser localizados nos arquivos públicos do
Acre apenas a Folha do Acre, O Rebate, O Futuro, A Notícia e A
Capital. Do ponto de vista físico, eles estão esgotados pelos anos
de manuseio e pela má conservação. Nalguns acasos, encontramHá divergências de datas sobre este jornal. A revista – edição comemorativa – “João
Mariano, o escriba do Juruá”, publicada em maio de 2013 pela Fundação Elias Mansour
diz que esse jornal é de 1921. A própria edição dO Rebate de 19 de julho de 1971 diz
que ele surgiu em 1921.
47
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se em processo de microfilmagem, caso de O Rebate (1921),
disponibilizado digitalmente no site da Biblioteca Nacional, em
conjunto, acrescenta o Prof. Luís Balkar Pinheiro, com mais
outros seis títulos acreanos, entre os quais a Folha do Acre.
Em virtude desse estado de deterioração e mesmo de
extravio de vários títulos, uma das fontes de pesquisa mais
importantes foram os editoriais coligidos pela equipe de bolsistas
organizados por Olinda Assmar, que servirão de roteiro para a
construção da primeira seção deste capítulo. Ainda que estejam
limitados a editoriais pontualmente recolhidos, fornecem um
significativo panorama sobre a constituição da imprensa acreana.
Uma leitura gerada a partir de aprofundamento
historiográfico sobre a região permite perceber que o intelecto
local, gestado num contexto de luta pela emancipação política e
questionamento quanto à administração central brasileira, foi
treinado por forte ativismo jornalístico. Num primeiro momento,
pelo jornal do Rio Branco o Rio Acre, de 1908, esse intelecto
detectou com alguma precisão as funções da palavra impressa
num contexto de “busca pela civilização” e, mais precisamente, a
utilidade dos jornais e do jornalismo para a formação de uma
consciência urbana numa cidade que, então, contava com 5000
pessoas:
Na febre de reformas por que está passando o
Departamento, na sede de civilização que atormenta a
todos que habitam este pedaço da pátria brasileira, uma
lacuna se faz sentir a cada momento – a falta de um jornal
noticioso e diário [...] Prestar todas as informações que
reputarmos de utilidade aos habitantes deste
Departamento – a nossa principal aspiração. Proporcionar
ao espírito dos que aqui demoram, aos goles do café
matutino, notícias do que anda na rua, no ar e no mundo
– o nosso escopo (O Rio Acre, 1908, edição inaugural).

O autor parafraseou a máxima hegeliana sobre o aspecto
fundamental do jornal na sociedade moderna (“o jornal é a
bússola diária do homem moderno”), quer dizer, não se começa
um dia sem um gole de café e a leitura do jornal. Ao mesmo
tempo em que já era capaz de perceber a importância do jornal
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enquanto estruturador de sociabilidades, utilizava o coringa do
ofício jornalístico contra quaisquer perseguições políticas ou
contra a desconfiança de grupos potenciais de leitores. Em outras
palavras, o veículo afirmava, através da “imparcialidade do
jornal”, sua isenção e distanciamento de intrigas ou “programas
preconcebidos” que já estigmatizavam os grupos que buscavam
se aproximar da prefeitura. Tanto quanto não havia uma solidez
institucional das elites políticas, organizadas de forma provisória,
os grupos de poder econômicos buscavam afirmar-se
politicamente através da publicação de papeis periódicos. Daí o
tom cuidadoso assumido nos editoriais que costumavam
acompanhar as primeiras edições. O Rio Acre, por exemplo,
afirmou que:
Sem programa preconcebido nem peias que tolham os
seus passos, sem paixões que o desorientem nem
compromissos que o perturbem, sereno, e o Rio Acre
seguirá a senda que começa a percorrer, excitando os bons
e fortes para que continuem a fazer o bem, amparando,
tanto quanto possível, os fracos nas suas quedas e
aconselhando aos que buscam a errada trilha, que melhor
caminho tomem (Ibid, p. 19).

Os jornais criados em Rio Branco em 1910 com
propósitos políticos opostos, de maior proximidade da
administração federal ou emancipação e autonomia,
protagonizaram o primeiro embate doutrinal que apresenta
semelhanças com outras localidades no Brasil, como o que diz
respeito ao Norte de Goiás no mesmo período. São eles a Cidade
da Empreza e a Folha do Acre. O primeiro se intitulava órgão oficial
da administração do governo e dispunha de uma tipografia
própria localizada na sede da prefeitura. Como será observado, o
usufruto dessa verdadeira maravilha moderna – uma máquina de
tipos – era vista com algum ciúme pelos opositores políticos.
Segundo o jornal:
Sua missão é de paz e trabalho, a cuja sombra pode
medrar e florescer as maiores e mais legítimas aspirações.
E, conquanto publicação oficial, a Cidade da Empreza não
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se prende, nem prender-se pode a outro sentimento
político que não seja o de trabalhar afoitamente pelo
progresso desta terra, fadada aos mais altos desígnios. Não
tem, não quer ter, nem pode ter nenhuma preferência
entre facções que se digladiam e que se medem, sem que,
entretanto, apresentem antagonismos de ideias ou de
princípios que justifiquem o desagregamento das
parcialidades em luta (Cidade da Empreza, apud ASSMAR,
2007, p. 20).

Enquanto construía um discurso conciliador, apelando
para a “reparação” que o Acre obterá da administração central
depois dos embates que caracterizaram a luta pela emancipação
diante da Bolívia, a Folha do Acre recorria ao sentimento nativista
da luta pela posse da terra (uma versão acreana de “às custas do
nosso sangue, vida e fazendas”), argumentando a necessidade de
o Acre possuir uma administração mais independente – o que, na
prática, implicava na estruturação de um grupo de poder mais
diretamente vinculado à elite seringalista. Tais argumentos
vinham acompanhados de figuras retóricas bastante específicas
das elites amazônicas: a riqueza das terras por elas administradas e
mantidas diante das pressões cada vez mais sedentas de nações
rivais:
É doloroso e compunge ver que um povo assim
preparado para os mais altos desígnios e cuja dedicação e
patriotismo o tenham afirmado tão brilhantemente, não só
na luta da conquista que realizou contra as pretensões do
estrangeiro que ambicionava o domínio dessas paragens
tão caras, mas também que se encontra empenhado para o
engrandecimento do solo querido que defendeu com o
seu próprio sangue; é doloroso e compunge, dizíamos, ver
que esse povo seja atirado desapiedadamente ao
ostracismo, ao abandono dos poderes públicos que o
deviam auxiliar no seu louvável empenho secundando ***
e dando-lhe no conceito oficial do país o lugar de honra
pelos seus feitos gloriosos já fez jus no espírito de todos
os bons patriotas (Folha do Acre, apud ASSMAR, 2008, p.
21).
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O heroísmo acreano teria encontrado apenas indiferença
entre os genericamente chamados, tanto no Acre quanto em
outros pontos periféricos, “poderes públicos”. Apesar do esforço
material e emocional dos seringalistas e seringueiros, o governo
republicano, ainda em processo de estruturação, não conseguiu
oferecer uma contrapartida política, deixando o Acre
administrado por prefeituras militares indiferentes à composição
social local, ou indiferente ao status quo nutrido pelos coroneis de
barranco.
Numa direção semelhante à Folha do Acre, o Acreano,
surgido em 1911 com a iniciativa do Coronel Antônio Antunes
Alencar, considerado veterano militar das “campanhas
revolucionárias” no Acre,48 colocava-se em favor do Partido
Autonomista, sem deixar de concordar com a ideia de uma
república federativa. Em seu primeiro editorial, o jornal afirmou
que:
Reaparecemos hoje na liça jornalística desdobrando a
mesma bandeira que havíamos empunhado até agosto de
1910, isto é, a da autonomia deste Território. Escudados
duas vezes pela Carta Magna da república, que nos garante
a liberdade de consciência religiosa e política e que nos
apoia implicitamente o programa partidário, prescindindo
do elemento Território, na construção orgânica do
Regime
Republicano
federativo
que
adotou,
continuaremos a defender com o mesmo ardor o ideal de
antanho, dentro e nos limites da ordem e das leis, traçadas
por aquele mesmo Pacto Fundamental de nossas
Instituições políticas quaisquer (O Acreano, 22 de outubro
de 1911).

Segundo o jornal, as prefeituras seriam uma espécie de
enclave militar responsável pela manutenção de uma estrutura de
poder simplesmente indiferente aos reclames das elites
“Em 1902, tomou parte no movimento revolucionário do Acre ao lado de José
Plácido de Castro e foi por este, na qualidade de Comandante em Chefe do Exército
Acreano e Governador do Estado independente do Acre, nomeado, em 21 de outubro
de
1903,
Coronel
do
mesmo
Exército
[...]”
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/>. Acesso em: 15 jun. 2015.
48
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seringalistas. O jornal, que fecharia as portas em 1912 em virtude
de agressões aos seus membros na sede da prefeitura, denunciou
as ameaças da prefeitura e as “diatribes” da imprensa construtora,
chegando ao cúmulo de ataques físicos dirigidos por membros do
exército:
Tendo a 10 do corrente um dos nossos redatores sido
vítima de uma brutal agressão por parte do comandante
da Companhia Regional, capitão Seixas e 12 ou 15
soldados do exército, em pleno dia, dentro do edifício da
Prefeitura, em horas de expediente, estando outros
redatores e colaboradores nossos de igual agressão
ameaçados porque não podiam mais silenciar, como até
agora temos feito, sobre os vergonhosos abusos
ultimamente cometidos aqui, sempre em proporção
crescente, somos obrigados, por falta de garantias a
suspender a publicação deste jornal ameaçado de
empastelamento até que se modifique a situação asfixiante
que preza atualmente sobre esta terra (O Acreano, 26 de
junho de 1912).

Além das rixas internas entre os vários impressos que se
sucederam no Acre, também pode ser detectada uma rivalidade
com a imprensa central amazônica, acusada de depreciar as
periferias. Trata-se de um sentimento bem característico das
periferias, que vai ser sentido também noutros pontos da bacia
hidrográfica como Barcelos, no Rio Negro, Manicoré e Porto
Velho, no Rio Madeira, e mesmo em cidades próximas de
Manaus, como Itacoatiara, que reclamava a falta de atenção do
poder central com relação à cidade recém criada em detrimento
da capital. O jornal O Acreano reivindicava as virtudes do homem
acreano diante das “provocações” da imprensa localizada em
Belém e Manaus, sobretudo contra a Folha do Norte, de Belém:
Há alguns anos, quando se libertou da Bolívia, choveram
sobre o Acre palmas e flores a mancheias; mas, então,
eram os primeiros vagidos da criança que acendiam os
sorrisos. Desde, porém, que ele começou a sentir, a
pensar, a querer, a União, figurando de madrasta, logo
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revelou a sua má vontade e desdém. E nessa má vontade,
em coro, entram as praças de Manaus e Pará, com alguns
jornais. É que, lá, já definiram a missão do Acre: encher de
borracha os armazéns de Manaus e Pará, sujeitando-se a
todas as exigências que lhe mandarem; encher de ouro o
Theodoro Federal, à custa do enorme imposto que dele
exigem (O Acreano, 14 de dezembro de 1911).

Diante da nítida dificuldade de lidar com o tema
espinhoso da autonomia surgiram jornais que, sob a rubrica do
humor e da produção literária, abordaram o tema de forma
tangencial: alguns deles são O Pium, de 1913, O Prego, de 1915, O
Foguetão, de 1917. Trata-se de uma conjuntura vivenciada pela
imprensa em períodos de maior pressão política catalisada pela
censura: pode-se perceber isso tanto nos jornaux littéraires que
marcaram o início do jornalismo francês quanto na imprensa
nanica durante a Ditadura Militar no Brasil. Situação já bem
difundida em Belém e Manaus e também em cidades periféricas
como Itacoatiara. Diz o primeiro desses jornais que:
Há muito que almejávamos dar à luz de publicidade um
jornalzinho humorístico inofensivo que viesse agitar e
evolucionar um pouco a rapaziada acreana. Mas não pude
deixar de vacilar tal ideia ante a meticulosa dúvida de
sermos malsucedidos em tão árdua como dificílima tarefa.
Mas, lançando a vista para o além, vimos com surpresa
que o Sol da liberdade, outrora tão ofuscado, estava
límpido e deslumbrante! Então animou-nos a encetar e
prosseguirmos no nosso desejado intento (O Pium, 20 de
fevereiro de 1913).

Essa discussão política marca um período de identificação
do Acre diante do restante da Amazônia e, sobretudo, diante do
próprio Acre. Sabe-se que a identidade é produzida a partir de um
processo em que assume aspecto fundamental o confronto com a
diferença política, ideológica, social. Nesse caso, as periferias
amazônicas argumentam sua falta de espaço diante da
administração central, ou, como prefere o Prof. Luís Balkar,
“prestaram-se primorosamente para externar ressentimentos
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regionalistas”. Noutras palavras, a sua busca pela soberania ou
por um quinhão maior no processo político de afirmação da
nação republicana (apud CASTRO, 2005). Era urgente ao Acre,
portanto, nesse processo de confronto com o restante da
Amazônia, comprovar as suas qualidades históricas e naturais, ao
mesmo tempo em que demonstrar seu ingresso no Brasil
republicano que se queria civilizado, rechaçando as críticas dos
jornais das cidades centrais. No que diz respeito à construção
material da civilização, O Inseto, de 1916, lembra as qualidades da
cidade de Rio Branco que, além da tipografia e do telégrafo,
possuía:
um bom Club; um excelente jornal crítico (modéstia à
parte); um ótimo cinema (olha as entradas, Chico!); creuzas
eminentes; sorvetes a 500 reis; boia a 700 (consultem o
Polibio); um bilhar com magníficas bolas... quadradas
(jogo moderno); tudo isso, com luz elétrica por cima e o
Acre, correndo sereno, por baixo... Agora juntem-se mais:
o futuro Grande Hotel; a linha de tiro; o próximo
teatrinho e a ausência a Curdoso e vejam se não temos
razão para dizer: A Empresa está um paraíso! (O Inseto, 26
de outubro de 1916).

Além da inserção material da civilização através das
inovações urbanas, quer dizer, da modernização da vida na
cidade, o Acre já dispunha, segundo os jornais, de uma estrutura
política renovada capaz de atender o ritmo de construção do
restante país. Lembrando que o principal argumento para as
autoridades setoriais do Acre serem diretamente indicadas pela
União seria o despreparo e baixa educação dos habitantes
fronteiriços (SILVA, 2002). Conforme acrescenta Francisco
Bento da Silva (2013), os relatórios dos primeiros nomeados
evidenciavam o quanto as localidades acreanas eram interpretadas
como insalubres e o quanto as pessoas eram observadas como
sem capacidade e competência: “também faltavam pessoas
especializadas aos novos afazeres públicos que a incipiente
administração departamental necessitava, pois de acordo com o
prefeito ‘absolutamente apto não se encontrava ninguém para
exercer cargos de maior importância, sendo muito limitado o
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número dos que dispõem de alguma capacidade e competência’”
(BENTO, 2013, p. 173). Para os jornais acreanos, essa
manutenção da administração diretamente vinculada do Governo
Federal prejudicava os interesses do Acre. Segundo o jornal A
Reforma:
A esta seguiram-se duas reformas, e agora mesmo uma
outra pende da aprovação do Legislativo e do Executivo,
que, oxalá! seja a última, e nos traga os elementos para,
gradativamente e sem abalos, nos levar até a autonomia,
nos outorgando os direitos políticos, prerrogativa a que
nenhum Estado da Federação fez jus com tão acendrado
patriotismo e tão patriótico desprendimento como o Acre.
E nós que olhamos esses assuntos exclusivamente
inspirados no amor da nossa Pátria, que muito merece ser
amada, não podemos deixar de pedir aos homens que nos
governam, que dentro da Ordem e à sombra da Lei, deem
solução urgente às nossas aspirações por meio de uma
Reforma, o que justifica a Razão do Nosso Nome
(Reforma, 1 de Setembro de 1916).

Além da ideologia relativa à autonomia acreana, os jornais
se mantiveram relacionados, cada vez mais firmemente, às elites
seringalistas que ambicionavam um contato mais íntimo com o
poder político. Essa prática seguiu a tendência nacional que
implicava nas relações entre os jornais e as elites. Ou, de outro
modo, os jornais se tornaram porta-vozes dos grupos que se
alternaram rapidamente com as nomeações políticas provenientes
do Rio de Janeiro.
No Acre, alguns dos periódicos foram financiados
diretamente pelos seringalistas. A dependência financeira dos
jornais implicava, é mister dizer, na dependência ideológica, ou
seja, parte do que era publicado estava relacionado com os
interesses dos coronéis de barranco e das administrações de cada
Departamento (MENDES, 2013). Dessa forma, como observava
o jornal O Noroeste, em 1917, além de ideologias rasas,
apresentavam-se em edições efêmeras, que não surtiam efeito já
que, na medida em que os redatores assumiam alguma
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independência, passavam a ameaçar as redes de compadrio que
alcançavam todas as dimensões da vida no Departamento:
A vida do jornal nesta cidade é, quase sempre, efêmera.
Um ano, dois e o órgão do quarto poder deixa de existir,
silenciosamente, pacatamente, como coisa que chegou ao
seu fim, sem que de si deixasse um forte sulco na vida do
Departamento. Todo o mundo quer ler um jornal, mas
poucos o auxiliam a vencer os tropeços que se lhe
deparam. E ainda há mais. Querem-no enérgico, sem
peias, independente, violento mesmo, mas ao próximo ato
de energia, começam a surgir as censuras. Não se devia
atacar A, porque é uma boa pessoa, um bom camarada;
além disso, outros têm feito pior e ninguém ainda disse
nada a seu respeito. E, depois, a vida é assim mesmo. Não
vale a pena brigar, porque quem briga nada lucra. Afinal, o
jornal é um pasquim como os outros (Noroeste, 15 de abril
de 1917).

Para ilustrar a difusão do “quarto poder” no Acre,
cumpre também citar o Jornal O Rebate, publicado na cidade de
Cruzeiro do Sul em 1921. O jornal refletia a prática – e crença –
do jornalismo de afirmar a sua independência dos poderes, já
exercitada na capital – ao mesmo tempo em que, nas entrelinhas,
insinuava a superioridade de um poder sobre o outro, na forma
de “causa justa”. Um dos editoriais do periódico, mesmo
mantendo vínculos com grupos políticos, afirmava que “há muito
se torna preciso um órgão independente que, sem ligações
políticas, portanto, analise com o devido critério dos fatos da
administração pública do pais, do território e do município, e
ainda dos assuntos que dizem respeito à região” (O Rebate, 19 de
junho de 1921, p.1).
Os editoriais da Crise
A política do café com leite, centrada nos interesses do
Sudeste do país, não estava pronta para oferecer soluções à crise
econômica que se avizinhava com a concorrência da produção de
látex no Ceilão, Malásia e África tropical. Logo em 1910, um ano
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após formalizada a condição do Acre enquanto território
brasileiro, a decadência do preço da borracha motivada pela
exploração racionalizada nas colônias inglesas resultou na falência
de várias companhias aviadoras e de seringalistas (KLEIN, 2012).
Obviamente, boa parte da economia amazônica girava em
torno da extração do látex (BUENO, 2012, pp. 34-6),
estruturando-se a partir da posse da terra através do exercício da
força, respaldada, como observou Klein relativamente às
companhias acreanas (2012), na aliança com meios políticos ainda
incipientes que buscavam o reconhecimento do regime
republicano. Ainda assim, havia dissidências pontuais com relação
à aceitação ou não das autoridades das prefeituras diretamente
indicadas pelo governo federal. Essa dissidência era organizada,
até 1921, através dos dois partidos mencionados anteriormente,
respaldados por órgãos jornalísticos e clubs. No que concerne à
insuficiência das estratégias de produção na Amazônia,
responsáveis pela aceleração da crise, Luis Osiris da Silva
menciona que:
A Amazônia, descapitalizada, manietada pela falta de
poupanças locais, presa a uma estrutura econômica
retrógrada, viu passar desse modo sua chamada fase áurea.
E assim, embora tenha sido a pedra de toque da conquista
do vale para o Brasil, a borracha ficaria reduzida apenas ao
mais vibrante capítulo do homem planiciário para
constituição de sua economia (Apud. BUENO, 2012, p.
52).

Os jornais, enquanto leitura periódica e atualizada da
realidade, sugeriram com alguma antecipação essa crise,
atribuindo-a, contudo, a motivos mais vinculados às suas
estratégias editoriais do que a qualquer racionalização econômica;
incluindo nisso a “preguiça”, “ócio” ou “cobiça” dos próprios
seringueiros,
sistematicamente
alijados
pelo
trabalho
compulsório.
Os primeiros anúncios da crise foram feitos na primeira
década do século XX, sem que tivesse havido qualquer
mobilização efetiva contra a obsolescência da economia
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extrativista. Geralmente, medidas paliativas como a “troca” do
produto de exportação eram sugeridas pelos jornais. O algodão,
em várias circunstâncias, surgia no discurso dos jornalistas como
a nova alternativa acreana. Na maior parte das vezes, contudo, a
decadência era traduzida em apelos às autoridades municipais,
consideradas responsáveis pela estabilização da crise. Como
sugeria o jornal Folha do Acre,
Diante da crise agudíssima que atravessa o nosso
comércio, tomamos na penúltima edição deste jornal o
alvitre de lembrar ao Sr. Dr. Prefeito do departamento a
necessidade urgente de, como primeira autoridade,
representar perante os poderes públicos da Nação o
sentimento comum do grande e pequeno comércio da
região, no sentido de lhe ser deferida, diante da citada
crise empolgadora, a mercê da moratória, para as suas
obrigações mercantis, uma vez que a nossa situação
econômica financeira de dia a dia (Folha do Acre, 5 de
Agosto de 1918).

Evidentemente, nesse período de instalação da crise, o
partido Autonomista enfraqueceu diante do Construtor, já que as
receitas federais começaram a tomar parte mais ativa na
manutenção das elites acreanas. Contudo, como sugere o jornal O
Futuro, o fenômeno extravasava a vida política e econômica e
começava a transformar a fisionomia da própria cidade, que
recebia sucessivas levas de trabalhadores desempregados:
Não nos passou despercebido o fenômeno sociológico
que se reproduz na região cada vez que ocorrem os
sintomas de alta, ou esperança de melhor cotação dos
produtos gomeiros. Quem assistiu, no início do ano, o
aspecto impressionante da cidade a crescer na sua
população normal com as levas diversas de extratores e
desocupados dos seringais, em busca de uma miragem
para satisfação dos seus destinos de nômades, afirmará
conosco que esse momento de desolação e angústia
passou, como a borrasca na vida e nos oceanos, e o
período de resignação ou calmaria fez-se estabelecendo
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uma diretriz a estes desiludidos da indústria (O Futuro, 19
de junho de 1921).

Acompanhando O Futuro, surgiram ao menos mais dois
jornais em Rio Branco em 1921, ano em que as autoridades
departamentais se transformaram numa só autoridade territorial
extensiva a todo o Acre. Muito possivelmente motivados pela
possibilidade de ingressar mais diretamente na captação de
recursos federais, as elites investiram na criação dos jornais A
Capital e O Norte.
A julgar pelos arranjos temporários entre a prefeitura e os
seringalistas, os próprios jornais adotaram posturas mais ou
menos independentes da administração prefeitural, sempre
próximos dos clubes de seringalistas. O fato de o jornal possuir
vínculos com a prefeitura e ser mais diretamente dependente de
recursos públicos servia como argumento político para os
opositores. Como insinua A Notícia, sobre seu jornal rival,
Sabemos que o pessoal da Folha está acostumado, não ao
regime do viver às claras, mas sim aos arranjos escusos
que tanto a têm comprometido ante a opinião sensata dos
que neste Departamento trabalham para viver e não
passam o tempo como parasitas alimentados pela seiva
desonesta dos dinheiros públicos (A Notícia, 10 de março
de 1918, p. 5).

A amizade de Neutel Maia – comerciante e seringalista
que fundou o seringal Volta da Empreza – com o prefeito
Epaminondas Jácome, em 1910, por exemplo, daria lugar à
oposição política através de processos judiciais em 1921, quando
Epaminondas se tornou o primeiro governador do Território. O
próprio Epaminondas teria sido proprietário do jornal A Reforma,
publicado em 1916. No excerto seguinte, a Casa Neutel Maia
recebeu um telegrama de Manaus relativo à paralisia do mercado
da borracha, adquirido em “primeira mão” pela Notícia:
Agora mesmo, depois de sucessivas desilusões sobre
preços, procura e aquisição do nosso principal produto,
abate-nos (mas não nos surpreende) a notícia transmitida
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de Manaus por telegrama à casa Neutel Maia & Comp.
Desta praça, de que está paralisado o mercado da
borracha, porque... porque a Inglaterra proibiu a sua
importação, não obstante o consentimento da América do
Norte para o seu transporte (A Notícia, 9 de junho de 1918, p.
1).

A Casa Neutel Maia passou a investir em clubes sociais
recreativos, lojas de roupas e empréstimos financeiros a
seringalistas endividados pela crise da borracha (KLEIN, 2012).
A desolação espiritual diante da decadência da economia
gomífera parece ter tornado menos intensos os atritos impressos
entre elementos da elite acreana, agora concentrados na paralisia
generalizada do Território e preocupados com a negligência do
governo federal diante das múltiplas falências. Como sugere a
Folha do Acre, em 1921,
Nunca ouvido, embora, porque pregamos no deserto,
onde não chega, senão aos poucos, senão minguadamente,
a ação dos poderes públicos, não deixaremos de clamar
contra o desgraçado estado de coisas que faz dos acreanos
os verdadeiros mártires, não da sua própria incúria, como
já se tem afirmado; mas da condição geográfica do
Território, e do abandono em que vive este punhado de
brasileiros, de cujos feitos resultou a obtenção desta rica e
imensa região (Folha do Acre, 3 de fevereiro de 1921, p. 1).

Dentre as causas da degradação da economia, estariam
não apenas a baixa dos preços gerada pela competição asiática, a
negligência do governo federal, mas também a indolência e a falta
de preparo dos seringueiros brasileiros. Esses, como se viu, ora
são narrados na história como pobres famintos, ora como
preguiçosos (Folha do Acre, 11 de agosto de 1921, p. 3). Tornamse comuns também as figuras retóricas alusivas ao estado de
empobrecimento do Território, com “levas” de seringueiros
perambulando pelas ruas. Segundo a Folha do Acre:
Levas de homens, febris uns, em chagas outros, famintos
todos, perambulam por aí, à toa, com esse ar de desalento
que só lembra a figura esquálida da suprema desdita. Os
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reconhecidamente doentes, esses que podem mostrar as
chagas nas pernas inchadas, pedem esmola, suplicam o
pão, os restos de comidas pelas casas de família; os outros,
os famintos, pedem trabalho, sem jamais se lembrarem de
meios violentos, ou de outros meios menos confessáveis
(Folha do Acre, 24 de fevereiro de 1921, p. 1).

Encaminhando soluções possíveis para a crise que, do
ponto de vista econômico, implicava uma mudança na cultura
extrativista, estava a revitalização do partido Construtor, agora
convertido em partido Evolucionista, que se tornou um dos
principais instrumentos de representatividade política das elites
acreanas – reunindo, inclusive, elementos autonomistas dispersos.
Instalada a crise, o número de jornais em 1921 já
apresentava uma diminuição sensível. Contudo, esse fenômeno
não era restrito ao Acre, pois o formato de jornal empresarial se
instalava em todo o país, não havendo mais espaço para
produções artesanais de periódicos, na observação já feita por
Nelson Werneck Sodré. Na época citada, apenas quatro foram
coligidos por Olinda Assmar, quando em 1913 e 1916 haviam
surgido seis. São os sintomas da crise da economia gomífera,
cujos recursos eram os principais responsáveis pelo patrocínio de
jornais.
Considerações finais
Apesar da abundância de documentos disponíveis nos
acervos acreanos, eles equivalem a uma parte pouco substantiva
daquilo que foi produzido no ciclo da borracha, pois boa parte da
documentação desse período foi perdida. Os documentos
verificados demonstram um aspecto bastante importante da
história amazônica: a dependência da palavra impressa dos ciclos
de crescimento econômico potencializados pela exploração de
recursos naturais. Expansão já observada em Manaus e Belém logo
na década de 1850, e que encontraria espaço nos seringais acreanos
e no Rio Madeira no século seguinte.
Nesse contexto, os jornais produzidos assumiram a
fisionomia das oligarquias que se alternavam no poder local.
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Rapidamente, eles se estruturaram em torno dos partidos
Autonomista e Construtor, que pouco diferiam quanto à relação
com a economia acreana. Sua distinção estava, sobretudo, no tom
da crítica destinada à autoridade das prefeituras indicadas pelo
governo federal.
Diante da decadência da economia gomífera, o governo
federal reagiu com a criação de uma autoridade territorial,
alienígena, pouco capaz de alterar a ordem de coisas no Território.
Essa pressão federal, entendida como uma relação entre centro e
periferia, constituiu a principal matriz ideológica dos vários jornais
surgidos. A necessidade de garantir filiação à sociedade brasileira
alimentava o discurso do heroísmo do acreano, suas virtudes
urbanas e seu potencial econômico aliado às riquezas naturais
disponíveis na região.
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ANOTAÇÕES SOBRE IMPRENSA E
MODERNIDADE NAS TERRAS DO
CABO NORTE
Isabel Regina Augusto
Andreia Martel Torres
O trabalho aqui descrito faz parte de um projeto
abrangente que cobre todos os estados da Amazônia brasileira.
Seu objetivo é fazer um mapeamento genérico de locais e
arquivos disponíveis para consulta, a identificação de jornais e o
levantamento de documentos que sirvam de fontes para o estudo
das especificidades da propagação da palavra impressa na
Amazônia49. Neste capítulo, o mapeamento dirá respeito ao
espaço geográfico que hoje é denominado Estado do Amapá,
entre 15 de novembro de 1895 a 1921. Período do aparecimento
e presença da imprensa no Amapá, com a primeira edição do
jornal Pinsônia em novembro de 1895, até a data limite
estabelecida pelo projeto da pesquisa, 1921.
A delimitação do recorte espaço-temporal é necessária
para a compreensão da questão sugerida por este ensaio. São
muitas as peculiaridades da história do Amapá, antes Cabo Norte
(GOMES, 1999), região inserida em várias disputas de territórios,
até o estabelecimento dos limites da última fronteira do Brasil e,
principalmente, dos vínculos administrativos, econômicos e
políticos desta região (hoje Amapá) com o Estado do Grão-Pará.
Nesse sentido, um breve retrospecto é recomendável.
O primeiro nome dado à região, no período da possessão
espanhola dessas terras pelo Tratado de Tordesilhas (assinado em
1494) – durante o reinado do espanhol Fernando II de Aragão foi Adelantado de Nueva Andaluzia. Depois de 1580, com a
instituição da União Ibérica (SANTOS, 2005) o rei Felipe II da
Este trabalho integra o projeto Imprensa e Modernidade na Amazônia brasileira (18211921) MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 - Faixa A –Universal coordenado pelo Dr.
Luís Francisco Munaro da Universidade Federal de Roraima.
49
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Espanha tornou-se rei das duas coroas, Espanha e Portugal.
Assim, durante a União das duas Coroas, Felipe IV criou, em 14
de junho de 1637 a Capitania do Cabo Norte. De acordo com a
divisão do território da Colônia em capitanias hereditárias, esta
foi doada a Bento Maciel Parente50.
Como forma de assegurar a posse territorial do extenso
território brasileiro, Portugal criou o Estado do Maranhão e Grão
Pará (1621), com sede em São Luís. Em 1737, a capital do Estado
do Maranhão e Grão-Pará foi transferida de São Luis para Belém,
passando a adotar o nome de Estado do Grão-Pará e Maranhão. E
posteriormente, em 1772, foi criada a unidade administrativa do
Estado do Grão-Pará e Rio Negro, a partir da referida cisão do então
Estado do Grão-Pará e Maranhão51 pelo Marquês de Pombal
(GREGÓRIO, 2011, p. 137-152).
Neste período, devido às dificuldades de ligação das
províncias com os centros administrativos da então colônia, no
caso Salvador (até 1763) e depois Rio de Janeiro, o extremo
Norte amazônico encontrava-se mais próximo de Lisboa e da
Europa (IGLESIAS, 1993, p. 52 Apud MEDEIROS, 2006, p. 2).
O que quer dizer que, neste momento, o Estado do Grão-Pará
mantinha vínculos diretos com Portugal. Este detalhe permite a
compreensão de algumas peculiaridades do cenário político e da
atuação dos homens de letras presentes nas páginas dos
periódicos que vão surgir a partir do final do século XIX.
O Brasil foi constituído de dois Estados distintos por um
período, “Estado do Grão-Pará e Maranhão” e “Estado do
Brasil”, sendo a própria unidade do Estado do Brasil considerada
uma proeza pela distância que havia entre os núcleos
populacionais na costa leste, para o qual a melhor definição se
traduzia na forma como era conhecida essa parte lusa da América
do Sul na Inglaterra até o final do século XVIII: the Brazils
50“Terras

Tucujus” ou “Tucujulandia” são outras denominações, originárias do nome
da etnia que habitava a margem esquerda do Rio Amazonas, atual cidade de Macapá.
Nome dado pelos portugueses desde os primeiros núcleos de colonização, foi D. João
V, que em 1748, oficialmente denominou a região de Província dos Tucuju ou
Tucujulândia, mantendo, portanto, inalterada sua condição administrativa. (C.F LIMA e
SILVA, 2014).
51

A outra unidade criada da cisão foi o Estado do Maranhão e Piauí.
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(GOES FILHO, 2013, p.14). Na verdade, o Estado do Grão-Pará
referido por Synesio Sampaio Goes Filho, por sua vez, passou
por várias e seguidas divisões e subdivisões, que chegam a causar
certa confusão, dificultando o entendimento sobre o referido
cenário geopolítico brasileiro do período. O certo é que no
Império brasileiro (1822-1889) as Terras do Cabo Norte, o atual
estado do Amapá, pertenciam à Província do Grão-Pará.
Os vínculos do atual Amapá com o Estado do Grão-Pará e
depois Estado do Pará, a partir da República, perduraram até
1943, quando a região foi elevada à categoria de Território
Federal (SANTOS, 1998). Somente no final do século XX o
território foi reconhecido como Estado do Amapá, com a
promulgação da Constituição 1988.
Arquivos e fontes
A nossa busca, identificação e análise preliminar, com
posterior seleção dos acervos, teve início através de sites e blogs de
jornalistas e memorialistas locais. Esses locais de fontes
forneceram informações sobre possíveis campos de pesquisa,
direcionando a acervos pessoais e locais de armazenamento como
os dois principais arquivos públicos encontrados em Macapá: a
Biblioteca Pública Elcy Lacerda (BPEL), inaugurada em 20 de
abril de 1945, e a Cúria Diocesana de Macapá, criada em 8 de
fevereiro de 1978. Na BPEL tivemos acesso aos documentos
referentes ao período estudado, embora ainda sem catalogação.
Na Cúria foi identificado somente o jornal A Voz Católica, que
pertence a um período posterior ao abarcado por esta pesquisa
(1959-1974). Além desse jornal, os pesquisadores interessados
nesse mesmo recorte cronológico podem encontrar na Cúria
Diocesana documentos referentes à vida paroquial (certidões de
casamento, batismo, fotografias e outros)52.

Ver BASTOS, Cecília Maria Chaves Brito; MARINO, Telma Maria da Fonseca Brito.
Patrimônio eclesiástico: memórias do acervo da Cúria Diocesana de Macapá. In.
Revista Tempo Amazônico, vol. III, nº 1, p. 106-127, jul.-dez.2015. Disponível em:
http://www.ap.anpuh.org/download/download?ID_DOWNLOAD=1793.
52
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Esta etapa inicial foi constituída pela busca dos
documentos, aliada ao uso de fonte oral com entrevistas com
colaboradores que guardam acervos particulares (sobretudo
Edgar Rodrigues), bem como com os responsáveis pelos acervos
nos locais que podem ser visitados pelo público (Paulo Tarso e
Carlos Afrane). Os trabalhos do filósofo e memorialista Edgar
Rodrigues, amapaense, considerado um dos construtores da
história recente da mídia no Amapá, forneceram subsídios
importantes. Rodrigues fez levantamento e catalogação de fontes
sobre fatos, verbetes, histórias e datas dos mais variados temas
referentes ao Amapá. Seu acervo, construído com fontes a partir
dos anos de 1970, conta com quase 45.000 itens que pretende
divulgar em livro com formato de enciclopédia e que, generosa e
solicitamente, disponibiliza aos interessados.
Tendo como referência as informações orais, procuramos
descobrir nos arquivos da capital Macapá edições de jornais
disponíveis para consulta. Destarte, a constatação de que faltam
locais que guardem acervos sistematizados e disponíveis ao
público ratificam ideias apresentadas nos estudos do projeto dos
professores de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP), intitulado História da Comunicação Amapaense53:
Há um silêncio teórico e epistemológico sobre a história
dos meios de Comunicação no Amapá. Raros
historiadores e comunicólogos fazem registros bravos,
breves e isolados sobre o que neste Estado brasileiro
aconteceu desde o princípio de sua imprensa, em 1895
com o primeiro jornal impresso, o Pinsônia. Na verdade,
esta lacuna faz parte de uma ausência maior, relativa à
Conforme artigo apresentado na Rede Alcar, o projeto existe desde novembro de
2010, antes do início do curso de Jornalismo da UNIFAP, que teve ingresso de sua
primeira turma em fevereiro de 2011. Participam do mesmo sua autora prof. Msc.
Roberta Scheibe, com colaboração da prof. Dra. Isabel Regina Augusto e da prof. Esp.
Kelly T. Tork Almeida, além de alunos da primeira turma do referido curso. Em 2015, a
estudante de Iniciação Científica PROVIC 2015-2016, Andreza Carolina Teixeira, passa
a contribuir com a pesquisa e, em janeiro de 2016, conta também com a colaboração da
aluna estagiária Marta Bezerra, já sob a coordenação da professora Isabel Augusto. No
segundo semestre de 2016, passa a contar com a colaboração da Prof. Dra. Cecilia
Bastos do curso de Historia da UNIFAP.
53
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história e a cultura deste que é um dos mais novos dos 27
Estados da Federação brasileira (...) (SCHEIBE;
AUGUSTO, 2013, p. 01).

A respeito destes jornais, Edgar Rodrigues aponta em seu
blog e confirma em entrevista às autoras (11 de janeiro de 2016) a
existência de três periódicos que circularam no Amapá no
período delimitado por esta pesquisa: Pinsonia, 1895-1899, O
Democrata (1890-1893) e O Correio de Macapá (1915-1918).
O primeiro jornal amapaense, Pinsonia, foi fundado pelo
intelectual e político paraense Mendonça Junior; o jornal O
Democrata, foi fundado em 1890 no Pará pelo Partido
Republicano Democrático do Pará, estado ao qual, como visto
anteriormente, o Amapá era vinculado54; e o jornal Correio de
Macapá por iniciativa do tenente-coronel e intelectual Jovino
Dinoá.

O jornal Pinsonia (1895- ?)
O nome Pinsonia do primeiro e principal periódico
produzido na região que hoje é denominada Amapá é
emblemático e revelador para a compreensão de uma das maiores
questões fronteiriças do Brasil. Sua história permite, também,
compreender o projeto e o papel deste jornal na sociedade
amapaense. Além disso, mostra o valor do contributo a ser dado
pela História da Mídia a diferentes campos do conhecimento e à
história das cidades amazônicas.
A história do nome dado ao jornal Pinsonia está atrelada à
disputa das fronteiras das Terras do Cabo Norte. Ou seja, a
capitania dada a Bento Maciel Parente, situada entre o Rio
Amazonas e o Rio Oiapoc (Yapoc) ou Vicente Pinzon (como
também era chamado o mesmo rio) foi palco de disputas entre
lusos (e depois brasileiros) e franceses pelos limites fronteiriços,

Levantamento inicial feito pela aluna de Iniciação Cientifica (PROVIC – UNIFAP
2015-2016) Andreza Carolina Teixeira.
54
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cujo clímax se dá com o chamado “contestado franco-brasileiro”,
expresso na imagem 1.
Imagem 1: Mapa das Terras do Cabo Norte (séc. XIX).

Fonte: Adalberto Paz (2015).

No século XVIII, Charles-Marie La Condamine, cientista
francês em expedição à Amazônia Espanhola e Portuguesa (17351745), reportou em seu relatório informações sobre a questão da
nomeação do rio Vicente Pinzon ou rio Oiapoque:
[...] E uma vez em Paris, na sua famosa Relation abrégeé d’um
Voyage fait dans l’interieur de l’Amerique meridionale, 1745,
além do mapa que publicou, descreveu em detalhes a
natureza, a sociedade, o valor pragmático da matériaprima que examinara, afirmando que o Vincente Pinzón
não era como sustentava os luso-brasileiros, o mesmo
Oiapoc. Para ele que inscreveu no mapa inverdades, o
Vicente Pinzón era um braço do Araguari e o Oiapoc um
rio autônomo I (REIS, 1968, p. 94)
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De acordo com este relatório já se questionava qual
realmente teria sido o rio navegado em 1500 pelo espanhol
Vincent Pinzon em expedição organizada conjuntamente com
seu irmão Martim Afonso Pinzon (que estabeleceria os limites da
fronteira). Em resposta, os franceses defenderam que o rio
Pinzon seria o Araguari, linha central, conforme explicitação na
imagem 1, enquanto os diplomatas e juristas brasileiros
defenderam que seria o rio Oiapoque, linha superior (PAZ, 2015).
Este jogo de palavras poderá ser visto em outros momentos da
história local, como no projeto, defesa e esclarecimentos
apresentados à “Câmara dos Srs. Deputados”, localizada na
capital do Império na Província do Rio de Janeiro, pelo professor
e político maranhense, então deputado geral pela província do
Maranhão, Candido Mendes, na sessão de 1º de julho de 1853.
O rio navegado por Vicente Pinzon seria o limite da
fronteira. Logo, a diatribe entre franceses e brasileiros para
determinar qual seria este, se o Oiapoque ou o Araguari? Se fosse
o Oiapoque, elevaria o território brasileiro um pouco mais acima,
enquanto o Araguari reduziria a área pertencente ao Brasil, como
pode ser visto na imagem 2.
Imagem 2: Mapa da Província de Pinsonia (séc. XIX).

Fonte: Atlas do Império do Brazil-1868.
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O documento que trata do referido projeto, defesa e
esclarecimentos, (encontrado no site do Senado Federal) ilustra a
primeira tentativa de criação da “Provincia de Oyapockia”, como
grafado. Seu território compreendia a região entre os Rios
Nhamundá, Amazonas, o Oceano Atlântico e os limites
setentrionais do Império. A mudança de nome do referido
projeto de Oyapockia para Pinsonia55 deu-se, segundo a justificativa
de Candido Mendes, pela inconveniência que o nome causaria em
virtude das pretensões francesas de completo domínio do rio
homônimo, considerado o delimitador da fronteira. Candido
Mendes mudou o nome, em atitude diplomática, para não entrar
em confronto com os franceses ou, ao contrário, para justamente
como político que era, demarcar o território de disputa em favor
do Brasil.
Esta querela política ficaria conhecida como o Contestado
Franco-brasileiro, que demandou solução diplomática, com a
neutralização do território entre o Rio Oiapoque até o Rio
Araguari – determinação esta que remete a 1713, data do tratado
de Utrecht56. Tal questão só viria a ser resolvida em 1900, com a
assinatura do Laudo Suíço, por intervenção do Barão do Rio
Branco, que apoiou sua defesa na Obra do diplomata e professor
Joaquim Caetano da Silva57.
Para maiores detalhes sobre a origem do nome Oiapoque, consultar Carlo Romani
em seu livro Aqui começa o Brasil, que descreve as possíveis origens históricas, linguísticas
e etimológicas do nome. (2013, p. 39-48).
55

O tratado de Ultrecht (1713) foi estabelecido na cidade de mesmo nome localizada na
Holanda, como uma forma de por fim aos conflitos desenvolvidos na Guerra de
sucessão ao trono espanhol (1701–1714). Da serie de acordos assinados em 11 de abril
de 1713, consta, que entre a França de Luís XIV e Portugal de Dom João V, pouco
depois de terminadas as negociações entre ingleses e franceses, no início de 1713,
chegou a vez dos últimos iniciarem suas negociações com os portugueses. A posição de
Portugal sobre as terras em disputa entre as duas Coroas no norte do Brasil era de que a
ele pertencia por direito todas as terras do Cabo do Norte, situadas entre o Amazonas e
o rio de Vicente Pinzón, ou Oiapoque, e que a possessão dessas terras dava-lhe o
direito exclusivo à navegação do rio Amazonas. (FURTADO, 2011 P.76)
56

Joaquim Caetano da Silva (1810-1873) foi um diplomata e professor brasileiro que
em 1861 publicou em francês o tratado "L’Oyapock et l’Amazone", que defendia as
posições brasileiras em face da questão limítrofe com a Guiana Francesa, na região
chamada " Região do Contestado do Amapá", no qual apoiou-se Barão do Rio Branco.
Hoje nomeia o Museu Histórico (criado em1990) localizado na antiga Intendência de
Macapá no centro da cidade.
57
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Para Adalberto Paz (2015), a nomeação do periódico de
Pinsonia era um claro posicionamento dos responsáveis do jornal
em favor das pretensões brasileiras sobre aquele território, que
convergia perfeitamente com o período de construção de uma
identidade nacional após a proclamação da República em 1889.
Data de 15 de novembro de 1895 a circulação da primeira
edição do periódico Pinsonia, considerada o marco inicial da
Imprensa no Amapá, o que delimita nossa pesquisa inicialmente
para a década final do século XIX. Ressaltando que, além dos
jornais que circularam no que hoje é a capital, Macapá, eles
possivelmente circularam, também, no município de Mazagão, ao
sul do Estado, outro polo importante de povoamento.
Não podemos precisar a data de publicação da última
edição do Jornal Pinsonia, embora nossa pesquisa tenha permitido
elucidar um pouco mais sobre o assunto e fazer uma importante
descoberta, que indica vida mais longa para o periódico. Segundo
a identificação de catalogação dos dados da Hemeroteca Digital
Brasileira (RJ), integrante da BNDigital58, a tipografia deste jornal
data de 1895 a 1904, o que cobriria o período de nove anos,
ampliando assim o breve período de duração que se
convencionou dedicar-lhe, cerca de três anos de circulação (18951898).
Ainda sobre o marco final, tivemos acesso aos periódicos
até a data de 1º de novembro de 1899, com base no levantamento
feito desta vez na Biblioteca Pública Elcy Lacerda em 13 de
novembro de 2015, na Sala Obras Raras que armazena as edições
do Jornal Pinsonia. Assim, comprovadamente, atestado por provas
documentais nos arquivos no Estado do Amapá, o período de
sua existência sofre acréscimo de mais um ano. Apesar disso, há a
possibilidade de continuidade de sua publicação e distribuição,
A BNDigital é um sistema aberto, interconectado a outros projetos como a
Biblioteca Digital Luso Brasileira, com o objetivo direcionado à preservação da
memória documental brasileira. Oficialmente lançada em 2006, a BNDigital integra
coleções que, de acordo com as informações do sitio, desde 2001 estão sendo
digitalizadas no contexto de exposições e de projetos temáticos, em parceria com
instituições nacionais e internacionais, bem como um grande e longo acervo
documental,
que
pode
ser
consultado
no
subdomínio
http:/bndigital.bn.br/hemeroteca
58
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pois a descrição do conteúdo da coluna Nossa Folha desta última
edição encontrada em Macapá, sob o nº 126 de 01 de setembro
de 1899, anuncia a volta do redator chefe, Mendonça Junior: “Do
próximo número, em diante, folgamos de anunciar aos nossos
leitores que assumirá a redação da folha o nosso infatigável chefe
fundador redator deste periódico”.
A despeito dos anos de existência do Pinsonia, o certo é
que a Biblioteca Pública Elcy Lacerda, situada na Rua São José no
bairro Central de Macapá, conta com um acervo ainda pouco
explorado pelos historiadores da mídia, descritos a seguir. Nesta
pesquisa foram identificados um total de 118 edições do
periódico Pinsonia na Sala Obras Raras, distribuídas da seguinte
forma:
a)
b)
c)
d)
e)

4 edições referentes ao ano de 1895-ANO I;
28 edições referentes ao ano de 1896-ANO II;
32 edições referentes ao ano de 1897-ANO III;
31 edições referentes ao ano de 1898-ANO IV e
23 edições referentes ao ano de 1899- ANO V.

Também neste levantamento foi possível identificar o
valor das assinaturas para qualquer Estado que compunha a
União, no período do recorte da pesquisa. Obtivemos
informações que o valor Anual era de 12$000 reis; Semestral de
6$000 reis e Trimestral de 3$000 reis. As edições avulsas
custavam de 4$00 reis, conforme fotos feitas em 2011 por Paulo
Tarso59 das edições encontradas na Biblioteca Elcy Lacerda em
Macapá, datadas de 1896.
Hoje, a Sala de Obras Raras da Biblioteca Elcy Lacerda,
que acomoda as edições do Pinsonia, está sob os cuidados do
historiador e professor Carlos Afrane60, responsável pela
59Paulo

Tarso é licenciado em letras pela Universidade Federal do Amapá, especialista
em Mídias na Educação pela mesma instituição, especialista em Literatura e Língua
portuguesa pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá – FIJ (2009). Concedeu
entrevista em 15 de dezembro de 2015.
Carlos Afrane é professor da rede estadual de ensino, licenciado e bacharel em
História pela Universidade Federal do Amapá, concedeu entrevista em 15 de dezembro
de 2015.
60
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organização do espaço. Podemos, ainda, elencar iniciativas
valiosas como a do professor Paulo Tarso, responsável pela Sala
Circulante da BPEL, que realizou os primeiros registros das
páginas do Pinsonia com o material disponível à época (2011):
uma máquina fotográfica. Para os interessados, a BPEL
disponibiliza cópias para consulta mediante solicitação prévia,
sendo esta a forma atual e possível de consulta à documentação,
devido ao estado de deterioração dos periódicos.
Alguns periódicos têm edições incompletas, visto o fato
da documentação da BPEL não ser proveniente de levantamento
e catalogação, mas sim, segundo informações prestadas por Paulo
Tarso, de doação feita em meados da década de 1990 por Coaracy
Sobreira Barbosa, um intelectual e estudioso da história do
Amapá.
Dadas as especificidades da coleção que compõe o acervo
da BPEL, seja porque as edições foram fruto de doação de
colecionadores particulares, seja pelas condições das edições que
se encontram deterioradas e incompletas ou, ainda, pelo tipo do
material utilizado para a coleta e digitalização, chamamos a
atenção dos futuros pesquisadores em história da mídia para
possíveis limitações e, em alguns casos, a impossibilidade de
análise minuciosa do acervo.
A essas especificidades decorrentes da falta de ordenação
e sequenciamento das fontes somam-se as próprias limitações da
tipografia do jornal, a exemplo da identificação de uma única
página avulsa de número 2 datada de 30 de setembro de 1896
cujo conteúdo, na verdade, parece se ligar à edição número 25 do
Ano II de 1 de outubro de 1896. Acreditamos que esta página
avulsa contenha um erro de impressão por apresentar
discrepâncias com relação à data de edição posterior.
Possivelmente essa identificação só será possível pela análise
cuidadosa do conteúdo e comparação com as demais edições.
Identificamos, ainda, fato semelhante na 2º edição Ano I
do Pinsonia datada de 25 de novembro de 1895 disponibilizada na
Hemeroteca Digital. Ao final da primeira página desta o jornal
traz como conteúdo o triunfo da Revolução Cubana, fomentada
pela Doutrina Monroe: “não pode de forma alguma magoar-se,
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por ver esses povos civilizados e outras raças livres aplaudiremnos os nobres filhos das perolas das” (PINSONIA, Edição 002,
25 de novembro de 1895, p. 1). Mas nessa mesma 2º edição Ano
I encontramos na segunda página a data que pertenceria à edição
anterior, ou seja, 15 de novembro 1895, embora pareça ser a
continuação do texto da citada 2ª edição: “(...) Antilhas, o seu
santo e justo ideal, a sua altíssima inspiração!” (PINSONIA,
Edição 002, p.02, 25 de novembro de 1895)61.
Resguardados os devidos cuidados, para um panorama
geral dos periódicos disponibilizados na BPEL, optamos por
catalogá-los de acordo com os seguintes itens:
1. Ano;
2. Mês de circulação;
3. Edição;
4. Quantidades de páginas disponíveis para consulta;
5. Edição completa ou incompleta;
6. Colunas por página;
Podemos inferir, em comparação com trabalhos como os
desenvolvidos pelo Projeto Jornais Paroaras62, que tem em sua
estrutura de notícias, divisão de conteúdo, formato de letras e
distribuição de colunas que o Pinsonia se assemelhava aos seus
pares da capital paraense. Poucas mudanças ocorreram em seu
formato até setembro de 1899. De maneira geral, as edições eram
O Prof. Luis Balkar observa que erros de impressão, em especial nesta imprensa mais
artesanal e afastada dos centros urbanos mais dinâmicos eram realmente frequentes, em
especial por deficiência de quadros técnicos, mais até do que por problemas
tipográficos. Muitas vezes, todo o processo de impressão era realizado por uma única
pessoa (por vezes com pouca formação e informação), o que acarretava erros como os
indicados. Nos jornais do interior do Amazonas foi comum que os jornais deixassem
de circular por meses, alegando como motivação o fato do tipógrafo ter sido acometido
por alguma enfermidade.
61

Projetos de pesquisa Jornais Paraoaras: percurso da mídia impressa em Belém e “Jornais
Paraoaras: percurso da mídia impressa em Belém no século XIX”, apoiado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), a partir de 2010,
desenvolvidos na Faculdade de Comunicação e no Programa de Pós Graduação
Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará, sob coordenação
da Dra. Netília Seixas.
62
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constituídas de quatro páginas divididas em quatro colunas, com
variações de três ou quatro colunas para as últimas páginas.
O pioneirismo da Typografia do PINSONIA:
A data exordial da publicação do Pinsonia é sugestiva da
sua linha editorial, 15 de novembro de 1895, apenas seis anos
após a Proclamação da República (15 de novembro de 1889)63.
Percebe-se nas páginas deste periódico a caminhada para um
forte sentimento nacionalista, com o apelo às questões
ideológicas, à identidade nacional e ideia de pertencimento destas
terras em relação à República que surgia, justificando assim a
recordação de fatos capazes de conclamar e suscitar essas ideias,
como a escolha do nome Pinsonia:
Interesse da civilização atual, juntos a necessidade de
ordem local determinam nosso aparecimento na imprensa
periódica deste Estado, no intuito único, e pensamos que
justo de concorrermos com o que nos permitirem as
forças para a elaboração do progresso de nossa
nacionalidade.
(...) Ninguém ignora que tempestade de cobiça desmedida
tem se gerado n’este fim de século, para se nos empolgar
esse pedaço de terra, que, até então era apenas conhecida
pelas narrativas mais ou menos fantasiosa de um ou outro
viajante (...). (PINSONIA, Edição 001, de 15 de
novembro de 1895)

Ademais, o periódico se proclamava como a voz das
terras que formariam o atual Estado do Amapá, sob a
denominação Órgãos de interesse do Extremo Norte do Brasil, que em
comparação com a capital Belém, encontrava-se em situação de
abandono, na periferia de uma região já periférica.
O lançamento de periódicos em datas comemorativas foi bastante comum na história
da Imprensa Brasileira. Sugere esta recorrência que os editores buscam é expressar uma
linha editorial que assume, ao menos no viés político, as proposições associadas ao
evento referenciado.
63
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Imagem 3 : Primeira edição do Pinsonia.

Fonte: Hemeroteca digital (2015). Acesso em 11.09.2015.

Esta ideia de regiões periféricas e imprensa das periferias
foi analisada nos trabalhos de Luis Munaro (2014), ao tratar dos
aspectos da imprensa e da modernidade amazônicas e também
apontada no trabalho ensaísta de Sheibe e Augusto (2013) e de
Borges (2006) ao referir que: a província da Pinsonia não era
“outra senão aquela (...) que ele chamara Oyapoquia (...) detentora
de uma vasta mata de seringais, da gomma elástica, como ele

LUÍS FRANCISCO MUNARO (ORG.) | 157

mesmo diz, aquela região poderia, se tivesse autonomia politica,
fazer crescer o papel do país no cenário internacional”
(BORGES, 2006, p. 387).
Portanto, se a institucionalização da imprensa na
Amazônia se dá pela posição, comparação e reflexão da condição
do Grão-Pará no universo do Reino Luso Brasileiro, no Amapá
se dá em posição, comparação e reflexão deste espaço e da
discussão sobre o seu próprio papel no cenário regional e
nacional. Como destaca Adalberto Paz:
Acima de tudo, a ideia de dar visibilidade aos ‘interesses
do extremo Norte’ significava questionar qual vinha sendo
o papel desempenhado por essa região, em pleno auge do
boom econômico proporcionado pela extração da borracha.
Por isso, desde seu primeiro número, é notório o esforço
feito pelo jornal Pinsonia para demonstrar o quanto a
situação de Macapá e sua circunvizinhança era diferente
da riqueza ostentada por cidades como Belém (Cf.
SARGES, 2000) e Manaus (Cf. DIAS, 1999), ambas com
seus bulevares, palacetes e outras transformações
urbanísticas financiadas pelos lucros dos seringais (PAZ,
2015).

Aqui cabe uma inferência relativa aos cidadãos
pertencentes ao grupo responsável pelo Pinsonia. A ideia de
subalternidade proclamada nas páginas deste jornal se justifica em
relação aos polos de irradiação econômica, política e social da
região amazônica centralizados em Belém e Manaus, e de modo
particular, naturalmente, mais intensamente com relação à capital
paraense no caso do Amapá. No entanto, por outro lado,
considerando a sociedade macapaense e demais municípios
componentes do atual Estado oriundo das Terras do Cabo Norte,
a análise das primeiras páginas nos leva a identificar, ao mesmo
tempo, um caráter elitista do grupo articulador do periódico em
relação aos demais grupos locais. Esta ideia fica mais evidente ao
confrontar a descrição do corpo artístico do jornal:
E com um certo desvanecimento que temos a honra de
anunciar aos nossos leitores, que todo o corpo artístico
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das oficinas da [sic] Pinsonia é composto de crianças, isto
é de meninos em sua maioria órfãos da Escola Publica do
sexo masculino desta cidade, que aproveitam a manhã,
nos bancos escolares ilustrando o espirito e a tarde vão
para o nosso atelier trabalhar na elevada obra do
progresso e do engrandecimento de suas terras (Pinsonia,
edição 01, 15 de novembro de 1895, p. 2).

Elucidados os pontos de referência da subalternidade
reivindicada pelo Pinsonia, é na exaltação do caráter benevolente
por parte do seu grupo editorial, ao iniciar as crianças órfãs no
trabalho letrado, que emerge o caráter elitista dos organizadores
do periódico. Já que estes orbitam próximos à administração
pública e à classe política e levando-se em consideração que o
sistema educacional do período somente era possível a um
público muito restrito.
A distribuição das seções e assuntos no jornal Pinsonia não
possuía uma ordem específica e tratava dos mais variados temas,
como a chegada de autoridades, a situação de saneamento do
município e outros. Ainda na edição nº 01 de 15 de novembro de
1895 são comunicadas ações como a visita de engenheiros para a
implementação de um telégrafo, bem como da construção de um
farolete visando possíveis melhorias na navegação. Esta edição
contava com poucos anúncios e não possuía ilustrações, que só
viriam a ser inseridas a partir da edição número 17 do ANO II
(30 de abril de 1896).
Algumas seções se apresentavam com regularidade como
a “EXPEDIENTE” que na primeira edição justificava a
quantidade de números por conta da crise cambial64:
Dificuldade e sobretudo a crise cambial obrigaram-nos a
dar nossa 1ª edição com o material, ainda incompleto, o
que nos forçou a restringir não só o tamanho do periódico
como o número de publicações do mesmo. Até que temos
No final do século XIX, o capitalismo industrial passou pela sua primeira Grande
Depressão (1873 a 1896) levando o fortalecimento das empresas pela centralização e
concentração do capital. Iniciou-se aí uma nova fase do capitalismo, a fase monopolista
ou financeira, que se desdobrou na exportação de capitais e no processo de colonização
da África e da Ásia. (Cf. HOBSBAWN, 1992 Apud ARRUDA, 2004, p. 261).
64
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encomendas para a América do Norte, e que brevemente
esperamos, a PINSONIA dará três edições mensais, e um
suplemento de duas páginas, ou quatro, conforme as
exigências da publicidade Pinsonia (Edição n. 01, p. 3.
1895)

Por dificuldade, apresentada no início da citação acima,
percebemos os próprios atropelos característicos do isolamento
comunicacional, dado este processo ser quase que exclusivamente
feito por vapores que estavam ligados à capital Belém, uma vez
que em suas próprias páginas os responsáveis pelo periódico
solicitam à Imprensa Oficial regularidade nas remessas para que
sejam inseridas suas atividades nas páginas da Pinsonia. Paz (2015)
afirma que “o jornal Pinsonia buscava dialogar com os dois
principais centros de decisão naquele momento”, ou seja, o
governo estadual em Belém e as instâncias de poder no Rio de
Janeiro. No entanto, percebemos que as notícias contidas nas
páginas do periódico extrapolam aquelas do cenário nacional,
como percebidos não apenas na expectativa de se firmar
encomendas para a América do Norte, como na publicação da
matéria que anuncia os ecos da Revolta de Cuba na edição 02ANO I de 25 de novembro de 1895.
Outra seção que será regular nas edições do Pinsonia é a
FOLHETIM65, que se ocupava da cultura, publicação de
literatura e onde se percebe a influência e características do
redator chefe, Joaquim Francisco Mendonça Junior. Ele manteve
nesta seção uma atividade que já exercia na capital paraense, a
exemplo da Revista Familiar, que tinha por objetivo comunicar
histórias diversas e de instrução e educação. Esta revista,
“conforme seu prospecto destinava-se ao público feminino,
pretendendo beneficiar sua instrução e educação, além de
favorecer seu contato com a literatura” (SALES, s/n, 2008).
Tanto na revista paraense quanto na sessão folhetim do jornal
Pinsonia, Mendonça Junior assinava com o pseudônimo de Mucio
Javrot, como sugere o estudo de Germana Maria Araújo Salles
(2008).
Uma referência sobre os Folhetins e seu papel no interior dos jornais aparece em:
MEYER, Marlise. Folhetim: Uma História. São Paulo: Cia das Letras, 1996.
65
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Ao que tudo indica, Mendonça Junior foi colaborador do
Pinsonia durante todo o percurso do jornal, mesmo após sua
eleição para o cargo de deputado estadual, como noticiada na
edição número 08 de 30 de janeiro de 1896. A influência deste
colaborador pode ser percebida mesmo após a adição da
assinatura do Tenente Coronel J. A. Sequeira como diretor
gerente do periódico na edição de 1º de setembro de 1896.
Mendonça Junior faleceu em 1904, em Macapá, ano do fim da
tipografia, segundo os dados da BNDigital.

O Democrata (1890-1893)66
Além das edições do Pinsonia, foi possível identificar na
Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional a circulação de alguns
números do periódico O Democrata, jornal anterior ao Pinsonia,
porém com tipografia localizada na Capital do Estado do Pará.
Este jornal foi incluído em nossa pesquisa visto que, além de
divulgar notícias de interesse da região objeto de nosso trabalho,
segundo relatos de Edgar Rodrigues, algumas de suas edições
chegaram a circular no Amapá.
Contudo, a circulação do Democrata não pôde ser
confirmada por meio de fontes documentais, apenas conjecturada
a partir da presença e atuação, como veremos adiante, nas páginas
do O Democrata de uma figura de destaque na História do Amapá
e da República brasileira. Francisco Xavier da Veiga Cabral,
nascido em Cametá, no Estado Pará, em 05 de maio de 1861,
também é conhecido por Cabralzinho devido à sua baixa estatura.
Cabral foi jornalista, inicialmente militante do Partido Liberal e
também capoeirista (FARIAS E SILVA, 2011). Além disso, foi
um importante personagem para a história da definição das
fronteiras amapaense e brasileira nos documentos do diplomata
Barão do Rio Branco que, como visto anteriormente, confirmou
para o Brasil a posse do território contestado entre franceses e
brasileiros (QUEIROZ, 2001).
As datas anuais aqui descritas correspondem às datas do primeiro e do último
periódico disponibilizados na Bndigital.
66
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De acordo com Willian Gaia Farias (2009) em
“Republicanos versus democratas: conflitos políticos no alvorecer
republicano paraense”, a partir do desejo de reconquistar o poder
e o prestígio político, a maioria dos liberais e alguns
conservadores formaram o Partido Republicano Democrático
(PRD), após aclamação e a posse do Governo Provisório. Logo
procederam à criação do jornal O Democrata, em substituição ao
jornal O Liberal do Pará. A partir daquele momento, o jornal
passava a divulgar as propostas do PRD e promover críticas ao
Governo Provisório e ao Partido Republicano do Pará (PRP)67. O
desenrolar político pode ser encontrado nas páginas d’O
Democrata, como sugere a edição 02, de 03 de janeiro de 1890,
que:
Efetivamente, a imprensa diária desta capital está, para
atestar que, além de tentativas malogradas, já se acham
organizados dois partidos, o Republicano Democrático e
o Conservador Federativo [que parece-nos ser o Partido
Republicano do Pará, visto que este é federativo e apoia o
governo central], além de um terceiro radical, em vias de
formação (BNDigital, acesso em 13 de janeiro de 2016).

Com a extinção do Partido Liberal, a formação de novos
partidos se deu a partir da percepção de que o fim da Monarquia
foi um quadro irreversível e que a República veio para se
estabelecer no Brasil definitivamente. No entanto, os adeptos da
Monarquia permaneceram ativos se reunindo em torno do
Partido Republicano Democrático no Pará. Como militante desta
corrente ideológica Cabralzinho passou a atuar no Jornal O
Democrata. Esta personagem foi controversa, ora aclamada como
herói nacional por defender, em 01 de maio de 189568, a Vila do
Numa das edições do O Democrata (edição de 12 de agosto de 1891) que fala sobre a
ameaça de prisão de Vicente Miranda, um dos responsáveis do diretório do Partido
Republicano Democrático, informa que Cabralzinho propõe a deposição do então
governador do Partido Republicano do Pará. O que sugere a sua relação com o Partido
Republicano Democrático que, como visto, editava o referido jornal que circulava no
Amapá.
67

Ano do exordio do Pinsônia, bom lembrar, bem como da criação da Intendência de
Macapá, onde hoje abriga o Museu Joaquim Caetano, no centro da capital.
68
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Espírito Santo do Amapá (atual município de Amapá localizado
ao norte do estado) da investida comandada pelo capitão Lunier69
da armada francesa na disputa de território entre Brasil e França
pela fronteira, ora referido como arruaceiro por seu envolvimento
com grupos armados que faziam oposição ao Partido
Republicano do Pará (QUEIROZ, 2001).
Podemos supor que este jornal paraense que circulou nas
Terras do Cabo Norte fazia parte de uma rede de periódicos, cuja
ideologia era muito bem definida e encontrava pares em todo o
território brasileiro, generalizando ideologias simpáticas à
monarquia. No período de 1822-1889, essa rede de periódicos
questionava o processo de independência, e no período posterior
a 1889 passou a questionar o republicanismo70. Vale registrar que
no site da BNDigital-Hemeroteca Digital identificamos outros
jornais com a nomenclatura de “O Democrata”.

Lunier foi Capitão responsável por comandar os franceses para executar as ordens do
governador de Caiena, Mr. Charvein, que queria a prisão imediata de Cabralzinho caso
este não colocasse em liberdade o "delegado" francês Trajano, que havia sido feito
prisioneiro do Exército Defensor do Amapá, uma força paramilitar comandada por
Cabralzinho. Cfr. <amapaemdestaque.webnode.com.br/historia/contestado>.
69

Para entender os discursos e a reação monarquista (na imprensa e na política) nos
primeiros anos do regime republicano Cfr. JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Os
Subversivos da República. São Paulo: Brasiliense, 1968.
70
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Imagem1: Segunda edição d’O Democrata.

Fonte: Hemeroteca digital. Acesso: 20.09. 2015.
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O Democrata, que circulou no Pará, possui edições quase
diárias referentes aos anos de 1890, 1891, 1892 e 1893, tendo
estrutura próxima de outros periódicos de sua época. O periódico
foi composto em sua maioria de quatro páginas e distribuição em
seis, cinco e quatro colunas. Notamos a diversificação em sua
distribuição gráfica, como a mudança na disposição de colunas, o
que pode estar ligado às constantes mudanças de endereço de seu
escritório e tipografia, talvez devido ao caráter oposicionista ao
governo republicano. Como já foi mencionado, o jornal parecia
acreditar que o republicanismo instaurado preteria o povo e que o
modelo republicano reproduzia os poderes de uma minoria
oligárquica, uma vez que, conforme reporta o editorial assinado
por três pessoas, Major José Joaquim da Gama e Silva, Dr.
Américo Marques de Santa Rosa e Dr. Vicente Chermont de
Miranda:
Mudada a forma de governo, os partidos que militavam
no regime decaído, tiveram que desaparecer ante o fato
consumado para constituírem novas agremiações sob a
bandeira de novos programas consentâneos com o
princípio da democracia pura. Se não esqueceram
inteiramente o eco passado, por que entre as instituições
da monarquia e da república não há completo
antagonismo, de tal modo que elas se repilam pela
heterogeneidade na sua organização: força é contudo
reconhecer que outras são as aspirações, outros os laços,
que prendem os sectários dos novos partidos (...) (O
DEMOCRATA, Edição 002, de 03 de fevereiro de 1890).

Tais mudanças no endereço do escritório da redação e da
tipografia podem ser analisadas na compilação descrita no quadro
abaixo.
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Quadro 1: Dados gerais sobre O Democrata
DADOS GERAIS DO PERIÓDICO

Nome: O Democrata
Inicio das edições disponíveis na BNDigital:
01 de janeiro de 1890

Término das edições disponíveis na BNDigital:
31 de dezembro de 1893

Periodicidade: diário
LOCALIZAÇÃO DA TIPOGRAFIA E REDAÇÃO
01de janeiro a 30 de março de 1890 Escritório e Tipografia Largo das Mercês nº 07
01 de abril a 18 de maio de 1890 Tipografia e Redação Praça Visconde do Rio Branco nº 7
20 de maio de 1890 a 11 de junho de 1891 Redação Rua Nova de Sant’Anna, Oficina antiga
Tipografia d’O Comércio
02 de agosto de 1891 a 31 de dezembro de 1893 Redação e oficina Praça Saldanha Marinho
EDITORES/REDATORES/ RESPONSÁVEIS
01 de janeiro de 1890 a 17 de maio de 1891
Órgão do Partido Democrático:
Diretório do partido Democrático: Major José Joaquim da Gama e Silva; Dr. Américo Marques de Santa
Rosa: Dr. Vicente Chermont de Miranda; Major Frederico Augusto da Gama e Costa.
19 de maio de 1891 a 31 de dezembro 1893.
Chefe da redação: Dr. Américo Marques de Santa Rosa:
Gerente: Augusto A. Santa Rosa
Administrador: Francisco Góes da Costa Rocha
Impressor: Joaquim Augusto Soares Carneiro
Assinatura
Ano
Semestre
Edição avulso
Edição atrasada

Capital
20$000
10$000
80 réis
500 réis
A partir de 01 de janeiro de 1893
Assinatura
Capital
Ano
24$000
Semestre
12$000
Edição avulso
100 réis
Edição atrasada
500 réis
Fonte: Edições do jornal O Democrata.

Interior
24$000
12$000

Interior
28$000
14$000
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Como a maioria dos jornais produzidos na capital
paraense, as edições de O Democrata apresentam notícias esparsas
e pouco precisas sobre a região do Amapá. Nas 1120 edições
disponibilizadas no site da Hemeroteca Digital, está registrada a
seguinte quantidade de notícias relacionadas à Macapá, conforme
a seguir.
Quadro 2: Número de ocorrências referentes a palavra “Macapá” no
periódico O Democrata

Ano

Quantidade de edições disponíveis

Quantidades de ocorrências

1890
1891
1892
1893

292
248
287
293

112
105
61
66
Total: 344

Fonte: Edições do jornal O Democrata.

Sobre o termo ocorrências no quadro 2, trata-se das vezes
em que a palavra Macapá é encontrada nas edições sendo,
portanto, presumível dizer respeito a notícias ou simples
informações a respeito do município de Macapá. Em sua grande
maioria são notas comerciais, relacionadas a saídas de vapores,
carga, correios; algumas destas dando publicidade sobre a
nomeação de pessoas para cargos e funções na administração. A
exemplo do que consta na edição 0030 de 06 de fevereiro de
1890, que trata da nomeação de Francisco José dos Santos para
carcereiro da cadeia de Macapá; ou na edição 0061 de 15 de
março de 1890, que trata da nomeação dos Conselheiros
municipais de Mazagão e Macapá; ou ainda, na edição 0085 de 16
de abril de 1890 que fala da nomeação de delegados de higienes
para estas cidades.
Apesar de ser apontado como possível meio de
comunicação e difusor de ideias democratas nas terras do atual
Estado do Amapá, é perceptível que o jornal não se ocupava de
grandes questões sociais, culturais e políticas de Macapá ou
Mazagão, ficando restritos os questionamentos políticos em suas
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páginas à capital do Estado à qual pertenciam as terras da região,
ou seja, Belém.

O Correio de Macapá: segundo jornal com tipografia no
Amapá

Segundo Edgar Rodrigues, o Correio de Macapá, que
circulou entre 11 de julho de 1915 a 191871, foi uma iniciativa do
tenente coronel e intelectual Jovino de Albuquerque Dinoá. O
Coronel Dinoá, natural de Cabeceiras, Paraíba, era filho de Jovino
Limeira Dinoá e Ângela Leopoldina de Albuquerque Dinoá. O
pai Jovino teria sido deslocado para o Estado do Pará para
cumprir funções administrativas na antiga Delegacia-Fiscal do
Tesouro Nacional do Pará, hoje Delegacia do Ministério da
Fazenda no Pará, em Belém.
Em 1899 Jovino Dinoá atuou como colaborador do
jornal Paraense O Correio. Posteriormente, ele foi nomeado
Coletor das Rendas Federais em Macapá72, posição em que atuou
até dezembro de 1936, quando se aposentou. Conforme
informações sobre sua família:
[Jovino] teve grande atuação sócio-cultural, a par de
desenvolver suas atividades funcionais de guardião dos
interesses do Tesouro Nacional. Lá, exerceu atividades de
ensino e fundou, em 1916, um jornal semanal intitulado
Correio de Macapá, editado por muitos anos, apesar das
dificuldades próprias da época e do meio de então. (...) Foi
Tenente-Coronel da Guarda Nacional, nomeado no início
do século XX. Há, em Macapá, em sua homenagem, uma
importante artéria denominada "Rua Jovino Dinoá"(...)
não consegui levantar as datas de falecimento dele e de
sua mulher, no que pesem exaustivas pesquisas
Em “As comunicações sociais do Amapá”, site do governo do Estado, assinado por
Edgar Rodrigues, não informa o mês da edição final. Disponível em:
<http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/historia/comunicacoes.jsp>. Acesso em
18 de outubro de 2015.
71

Por meio de Título Indicativo publicado no Diário Oficial da União na página 8135.
Disponível em http://www.geocities.ws/dinoamedeiros/JovinoAlbDinoa.html. Acesso
em 13 janeiro de 2016.
72
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desenvolvidas nos Ofícios de Registro de Óbitos, tanto
em Macapá como em Belém (Família Dinoá, 2016).

A fundação do Correio do Macapá data de 11 de julho de
1915, “com periodicidade semanal/quinzenal; tiragem média: 500
exemplares; fundador: Jovino Albuquerque Dinoá; linha editorial:
particular, mais society; ligação política com a Intendência de
Macapá” (RODRIGUES, 2015). Além disso, não foram
encontradas quaisquer edições impressas, fontes em mídias ou
locais possíveis para consulta aberta ao público, ficando nossas
pesquisas condicionadas às possibilidades abertas pelos acervos
particulares; o que permite inclusive ilustrar aqui uma situação
corriqueira em relação às pesquisas históricas no Amapá, ou seja,
a falta de preservação e conservação dos documentos e registros.
Além da figura de Jovino Albuquerque Dinoá, esteve
envolvido na redação do jornal Correio de Macapá outro intelectual,
o padre Júlio, como ficaria conhecido o missionário belga. Pe.
Júlio é apontado pelo jornalista local Humberto Moreira e pelo
sociólogo Fernando Canto como uma figura de significativa
influência na região. E, de acordo com Moreira e Rodrigues, de
notada contribuição não somente no campo religioso, mas
também no artístico e no comunicacional. Ele foi assim descrito
por Edgar Rodrigues em “As comunicações sociais no Amapá”
no site do governo do Estado (Acesso em 18 de out de 2016):
O "Correio" foi idealizado pelo tenente-coronel Jovino
Albuquerque Dinoá, e tinha entre seu corpo redacional a
presença do padre Júlio Maria Lombardi [sic], belga de
nascimento, que muito contribuiu para a história da Igreja
Católica e da vida local. Foi o Correio quem noticiou,
entre outras coisas, a chegada dos primeiros evangélicos
(em especial os pentecostais, da Assembleia de Deus) em
Macapá, capitaneados pelo pastor boliviano Clímaco
Bueno Aza, que chegou à cidade vendendo bíblias e
folhetos evangélicos (RODRIGUES, s/d).

Para o entendimento de tal influência do Pe. Júlio foi
necessário recorrermos a fontes secundárias baseadas, sobretudo,
nas obras de Ivan Fornazier Cavalieri, pesquisador e historiador
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que produziu um extenso estudo sobre a vida do religioso. Este
autor assim descreveu o missionário belga:
Pe. Júlio Maria possuía sólida formação missionária
comprovada pela experiência exercida em várias
localidades da Europa. Sua biblioteca particular não era
das mais completas e nem das mais atualizadas em termos
de Brasil. Mas para um sacerdote voltado exclusivamente
às missões do Norte, era suficiente, em doutrina teológica
e mariana, além de história universal e da Igreja
(CAVALIERI, 1994a, p. 58).

Entre as obras de Cavalieri encontramos Os Lombaerde no
Brasil: Crônicas de uma viagem sentimental, publicado em abril de 1984
em Juiz de Fora, Minas Gerais. Também é de sua autoria Nos
passos de um missionário de 1994, bem como Pe. Júlio Maria
Lombaerde na prelazia de Santarém 1913-1923, data de publicação
também de 1994. O referido pesquisador e historiador, Cavalieri,
ainda fez a tradução dos escritos em francês que inicialmente
traziam o título “À traver les Amazones”, posteriormente corrigidos
à lápis por padre Júlio para “Dans Amazonique”, um romance
escrito pelo missionário belga quando esteve em Macapá, antes
de ir para Minas Gerais, e que foi encontrado em sua bagagem
quando da sua morte em 1944 em Maiumirim (CAVALIERI,
1991, p. 7).
Júlio Emilio Alberto De Lombaerde, nome de batismo de
Pe Júlio Maria Lombaerd, nasceu em Beveren-Leie-Waregem,
Bélgica, em 07 de janeiro de 1878. Ele foi missionário da ordem
dos Padres Brancos na África entre 1895 e 1901, recebendo a
denominação de Irmão Optato Maria. Após esta empreitada
missionária ingressou na Congregação da Sagrada Família em
Grave, na Holanda. No Brasil, sua chegada remete ao dia 15 de
outubro de 1912, em Recife. Já no ano seguinte deslocou-se ao
Macapá e tornou-se Vigário desta cidade (1913-1923), onde
fundou a Congregação das Filhas do Coração Imaculado de
Maria em 20 de novembro de 1916.
Após sua estada em Macapá, Pe. Júlio deslocou-se para
Natal (1926-1928), onde foi nomeado vigário na cidade de
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Alecrim, passando também por Minas Gerais, fundando neste
estado os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, em 25 de
março de 1928, bem como as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora,
em 25 de março de 1929. Permaneceu até 1944 em Minas Gerais,
onde morreu em um desastre de carro.
Em Macapá, além da atuação religiosa, foi notória a
influência cultural de Pe. Júlio, sempre vinculada ao processo
missionário:
O cinema chegou a Macapá bem antes da criação do
Território Federal. Existem registros de sessões
cinematográficas promovidas pelo Padre Júlio Maria
Lombaerd por volta dos anos 20. O Jornal Correio de
Macapá, de 26 de fevereiro de 1918, registra o dia 15 de
fevereiro de 1918, como a data em que o padre Júlio
Maria Lombaerd funda, em Macapá, o Cine Olímpia,
funcionando sempre aos domingos, exibindo cenas das
vidas de Cristo e dos Santos. Na realidade, foi um
cinematógrafo, conseguido na Bélgica (MOREIRA,
2008)73.

No blog Camisa 10, do jornalista Humberto Moreira consta
a única notícia das páginas do Jornal O Correio de Macapá com a
qual tivemos contato até o momento. Trata-se de um texto de
Moreira escrito em 8 de setembro de 2008, que foi atualizado e
adaptado pelo também jornalista João Lázaro e publicado em 11
de agosto de 2011 sob o titulo de “Especial: Cinema de Macapá”
no blog Porta Retrato, no qual relata a chegada do cinema à cidade
de Macapá pelas mãos do religioso belga.
Conforme Edgar Rodrigues, as poucas edições
disponíveis estariam em posse de colecionadores particulares que
até a data de publicação deste capítulo não pudemos contatar.
Ainda segundo Rodrigues, a influência daquele intelectual sobre a
O texto de Humberto Moreira foi atualizado e adaptado por João Lázaro e publicado
em 11/08/2011 sob o titulo de “Especial: Cinema de Macapá” no Blog Porta Retrato.
Disponível
em:
https://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2011/08/especial-oscinemas-de-macapa.html. O jornalista, radialista e cantor Humberto Moreira publicou o
texto originalmente no dia 08/09/2008 sob o título A ÚLTIMA SESSÃO DE
CINEMA no blog Camisa 10.
73
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sociedade macapaense se deu em vários aspectos, reproduzindo
nesta localidade as experiências de grupos culturais, teatrais entre
outros. No campo comunicacional, Pe. Júlio teria sido um grande
estimulador e professor, inaugurando uma nova abordagem
jornalística, que se faria presente nos periódicos amapaenses por
algum tempo. O seu aprendizado jornalístico foi oriundo das
ações decorrentes de suas experiências jornalísticas na Bélgica.
Notamos a influência cultural e modo de produção
jornalística do Pe. Júlio também nos trabalhos de Ivan Fornazier
Cavalieri. Este historiador que analisa a descrição de 76 artigos
publicados pelo missionário e intelectual no jornal Diário de Natal,
que cobre o período de 1926 a 1928. São pequenos textos sempre
relacionados às suas atividades eclesiásticas, sustentando suas
ideias de que “era imperioso catequizar e desenvolver os
principais mistérios da fé, dissipar os erros, conclamar o povo à
oração, com desassombro e sem [sic] respeito humano, como
havia realizado na Bélgica, Holanda e França” (CAVALIERI,
1994a, p.55).
Evidencia-se uma lacuna ainda maior em relação a
arquivos para consulta e pesquisa sobre O Correio de Macapá do
que em relação aos outros dois jornais circulantes na região do
atual Amapá no período estudado, dificultando por isso uma
maior descrição da atuação do religioso-jornalista no periódico.
Nos sobra expectativas de que a importância destes intelectuais
para História da Imprensa e quiçá para a história da região
Amazônica, assim como Candido Mendes, Mendonça Junior,
José Antônio de Serqueira (hoje grafado Siqueira), Jovino Dinoá,
Padre Júlio Maria Lombaerde ultrapassem a atual nomeação de
ruas da cidade de Macapá.
Considerações finais
Daquele contato inicial com o texto “As comunicações
sociais no Amapá” do site “A história das comunicações do
Amapá” do governo do Estado, assinado pelo jornalista e
memorialista Edgar Rodrigues, seguido da pesquisa exploratória
BNDigital, e do uso de fonte oral, buscamos desenvolver nosso
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roteiro de catalogação, que ganhou contornos singulares, dadas as
especificidades do próprio material encontrado, ou seja, somente
as edições iniciais e em suporte digital. Desta maneira, buscou-se,
em linhas gerais, tendo como referência “História Cultural da
Imprensa no Brasil – de 1800 a 1900” (BARBOSA, 2010), com
base no modelo do “circuito da comunicação” de Robert
Darnton, identificar os seguintes aspectos: A diagramação do
periódico circulante; quantidades de páginas e colunas;
Periodicidade; Editores e redatores; Períodos iniciais e finais de
circulação.
O levantamento dos locais e possíveis acervos, a breve
incursão no contexto histórico e a tentativa inicial de
desvelamento ideológico dos três jornais presentes nas Terras do
Cabo Norte no período de recorte da pesquisa, 1821 a 1921,
possibilitaram elucidar, de modo geral, que as ideias da República
brasileira recentemente nascida também se propagavam nesta
região. Este ideal republicano, com forte viés nacionalista no caso
do Pinsonia, embora este ainda ligado à administração da capital
paraense, ou justamente por isso, revela a dinâmica própria da
construção espacial e identitária amapaenses, do longo processo
de gestação do que hoje é o Amapá. Marcado pela dependência
administrativa, econômica e social, revelando os desejos de
autonomia daqueles grupos ligados a iniciativas como o Pinsonia e
O Correio de Macapá.
Isto pode ser visto como uma forma de tais grupos
requererem participação no processo de construção da nação,
mesmo que essa tenha se concentrado em grupos vinculados às
elites administrativas burocráticas, funcionários, políticos e
homens letrados, com forte exercício no campo educacional,
como Mendonça Junior ou mesmo religioso como o Pe. Júlio
Lombaerd. Não obstante, chama a atenção o republicanismo do
pioneiro Pinsonia, permeado de acentuado nacionalismo e da
vontade de integração à nação brasileira, revelador da condição de
“periferia da periferia” das Terras do Cabo Norte no cenário
nacional.
Naturalmente, restam lacunas que solicitam a
continuidade da investigação apenas iniciada e que relatamos
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neste artigo, com aprofundamento e expansão das análises do
material inventariado, a busca pelos acervos particulares indicados
pelo professor Paulo Tarso e o historiador Carlos Afrane
(entrevistas em 15 de dezembro de 2015) e pelo jornalista Edgar
Rodrigues (entrevista em 11 janeiro de 2016), bem como outras
fontes que certamente devem surgir com o prosseguimento deste
trabalho. De fato, a partir dos primeiros resultados aqui descritos,
fica claro que além da continuidade desta, outras pesquisas sobre
a História da Imprensa no Amapá com diferentes recortes e
escopos se mostram necessárias. Para as quais este capítulo se
apresenta como um contributo.
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ENTRE TRILHOS E BARRANCOS: A
PRIMEIRA FASE DA IMPRENSA EM
RONDÔNIA
Sandro Adalberto Colferai
O primeiro século da independência do Brasil encontrou
a região que viria a ser Rondônia identificada quase que
exclusivamente como uma demarcação fronteiriça com o Estado
boliviano. Este é um cenário que se mantém até as últimas
décadas do século XIX quando, por força dos interesses
despertados pela exploração da seringa, as regiões do médio e alto
rio Madeira, e muitos de seus afluentes e formadores, passam a
ser uma próspera área de exploração de seringais nativos. É
somente então, na esteira do interesse pela borracha, que surgem
os primeiros núcleos de povoação na região, na maior parte
motivados pelos acordos firmados com o Estado boliviano, que
ao cabo levaram à construção da Estrada de Ferro MadeiraMamoré.
Este cenário faz com que sejam relativamente recentes,
alcançando não mais do que a última década do século XIX, as
primeiras notícias de jornais impressos na região. E o
aparecimento de periódicos está intimamente ligado ao processo
de ocupação para a exploração de borracha. Seja pela iniciativa de
seringalistas, pela motivação de funcionários de empresas
responsáveis pela construção da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, ou por interesses de comerciantes, este é o pano de
fundo sobre o qual se assenta aquela que pode ser identificada
com a primeira fase da imprensa rondoniense, na esteira daquilo
que acontece no restante da Amazônia brasileira.
Esta perspectiva torna explícita a vinculação entre o
surgimento dos primeiros núcleos de povoação na região que
viria a ser Rondônia e a presença, até certo ponto paradoxal, de
uma quantidade considerável de títulos de periódicos, e até
mesmo a segmentação de publicações já nas primeiras décadas do
século XX. Assim como surgiram na esteira da exploração da
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borracha – e nela pode ser incluída a construção da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré –, com o declínio da exploração
gomífera, na década de 1920, há o desaparecimento de quase
todos os periódicos, com poucas e persistentes exceções.
O que pretendemos neste capítulo é não apenas recuperar
quais foram os primeiros periódicos publicados em Rondônia,
mas discutir, mesmo que brevemente, a estreita vinculação destas
publicações com o ambiente socioeconômico do período na
região do médio e alto rio Madeira, a mesma que na década de
1940 viria a se constituir no Território Federal do Guaporé e,
mais tarde, Rondônia.
Imprensa de barranco
O primeiro ciclo da borracha levou às regiões altas dos
principais afluentes à margem direita do rio Amazonas
comerciantes que se convertiam em seringalistas atraídos pelo
lucro proporcionado pelo látex. Como as árvores de seringa eram
nativas, ter a posse de extensas áreas às margens destes rios
significava maior lucro e poder. Entre estes comerciantes que se
tornaram seringalistas estava o português José Francisco
Monteiro74, que se estabeleceu no lugar Pasto Grande, no médio
rio Madeira, em 1869. Quase duas décadas depois, em 1888, já
feito comendador, foi o responsável pela transferência do
povoado para um local a salvo dos ataques de indígenas, que
eram constantes e traziam prejuízos para a crescente atividade
gomífera. Neste novo local fundou a atual cidade de Humaitá,
que dois anos depois foi elevada à categoria de município pelo
então governador do Amazonas, Eduardo Ribeiro.
No ano seguinte, 1891, quando o município é instalado, o
comendador José Francisco Monteiro, agora nomeado
intendente75, faz chegar a Humaitá equipamento de impressão
José Francisco Monteiro nasceu em Paredes de Coura, Portugal, em 1830 e teria
chegado sozinho ao Brasil aos 10 anos de idade. Primeiro no Maranhã e depois no Pará,
tornou-se funcionário de empresas comerciais e, logo, comerciante, até que no final da
década de 1860 fixou-se como seringalista na região do médio rio Madeira (AFFONSO,
2004)
74

75

Cargo equivalente ao atual prefeito. (N.A.)
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comprado por ele e funda o semanário Humaythaense, o primeiro a
circular nas regiões do alto e médio rio Madeira. A primeira
edição circula em 29 de agosto, já com o jornal se
autoproclamando Órgão dos interesses do município, como aparece em
slogan na primeira página logo abaixo do título. Com isso o
Humaythaense, se dispunha a trazer “[...] notícias de HumaitáAM até a Cachoeira de Santo Antônio”, já em área do atual
estado de Rondônia. O jornal tem claras motivações políticas e é
controlado pelo Partido Republicano Federal, este dirigido por
Monteiro em Humaitá e com influência da política de toda a
província.
O Humaythaense foi a mais longeva publicação a circular
nas regiões do alto e médio rio Madeira até as duas primeiras
décadas do século XX. Há notícias que de, excetuados períodos
curtos, não houve interrupções na circulação do jornal. Mas é
preciso ter claro que, ainda que se propusesse a ser semanal, a
edição número 43 foi publicada apenas em 1910, quando foi feita
homenagem aos fundadores de Humaitá, em especial ao
comendador José Francisco Monteiro. Durante toda sua
existência era composto por um único caderno de quatro páginas,
com formato que variou de 33x22 centímetros e três colunas, em
uma primeira fase, e 38x28 centímetros e quatro colunas.
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Imagem 1

Acervo do IGHA, Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas

Na primeira fase, ainda no século XIX, a maior parte de
seus espaços era dedicada à publicação de atos oficiais da
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intendência de Humaitá, informes políticos e anúncios de partidas
e chegadas de navios. Gradativamente passaram a ser publicados
anúncios comerciais, notas sociais e textos voltados para cuidados
de saúde, ainda que prevalecessem atos oficiais e informes
políticos ligados ao Partido Republicano. Nos seus últimos anos,
já na década de 1910, foi dirigido por Antônio Francisco
Monteiro, um dos filhos do comendador José Francisco
Monteiro. Com o fechamento do Humaythaense, em 1917, no
ano seguinte passou a circular O Madeirense, que permaneceu ativo
até a década de 1930. No entanto, com a queda do interesse pela
borracha amazônica e, consequentemente, da população no Vale
do Madeira, sua circulação ficou circunscrita quase que
exclusivamente à cidade de Humaitá.
Jornais à beira dos trilhos: uma gênese poliglota
A disputa pela região do Acre nos primeiros anos do
século XX fez surgir um acordo entre Brasil e Bolívia para a
construção de uma ferrovia que pudesse fazer transpor o trecho
encachoeirado do rio Madeira76 e com isso facilitar o acesso de
produtos bolivianos até o oceano Atlântico via rios Madeira e
Amazonas. As dificuldades encontradas para a obra no século
XIX e o crescente valor comercial da borracha no começo do
século XX fizeram com que os 366 quilômetros da ferrovia, entre
Porto Velho e Guajará-Mirim, fossem concluídos em 1912
(TEIXEIRA, FONSECA, 2003; OLIVEIRA, 2007).
As obras, conduzidas pela empresa norte-americana
Madeira-Mamoré Railway77, entre 1909 e 1912 atraíram milhares
As primeiras propostas para a transposição do trecho encachoeirado usando uma
ferrovia surgiram na década de 1840. Antes da efetiva realização da obra entre 1909 e
1912, outras duas tentativas fracassadas foram realizadas ainda no século XIX
(TEIXEIRA, FONSECA, 2003; FERREIRA, 2005; OLIVEIRA, 2007).
76

A Madeira-Mamoré Railway foi constituída exclusivamente para a construção da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré pelo empresário e investidor norte-americano
Percival Farquar, depois de ter recebido do governo brasileiro a concessão para a obra.
Além desta empresa Farquar também constituiu a Brasil Railway Company, que se
responsabilizou pelas obras que ficaram conhecidas como Ferrovia do Contestado, no
sul do Brasil na fronteira com a Argentina (FERREIRA, 2005; OLIVEIRA, 2007).
77
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de trabalhadores de pelo menos 40 nacionalidades78 e
transformaram o ponto inicial da estrada, na atual cidade de
Porto Velho, em um cadinho de culturas e línguas. O
acampamento principal, onde se acomodavam os funcionários
mais graduados, quase todos norte-americanos, era separado por
uma cerca do restante dos alojamentos, e ali falava-se
predominante inglês. Este espaço assemelhava-se a um enclave,
uma vez que o acesso era restrito, possuía infraestrutura diferente
daquela encontrada no acampamento da maior parte dos
trabalhadores, que se acomodavam nos arreadores, e ainda tinha
certa autonomia administrava com relação ao restante da região
em que se encontrava. Mesmo com o crescimento de Porto
Velho, esta dinâmica se manteve até 1931, quando o governo
brasileiro assumiu a administração da estrada de ferro. A partir
daí, gradativamente, esta área passou a ser absorvida pela cidade
de Porto Velho (SOUZA, 2002; MACHADO, 2014).
Para suprir as necessidades da administração da obra, a
Madeira-Mamoré Railway instalou um equipamento de impressão
que acabou servindo para a publicação de uma série de três
jornais, os primeiros títulos no que seria área do atual estado de
Rondônia. Já em 1909 funcionários da Madeira-Mamoré Railway
publicaram o The Porto Velho Times, jornal totalmente em inglês
voltado para o trabalhadores norte-americanos, que trouxe como
subtítulo a indicação “Santo Antonio de Porto Velho Brazil”. A
circulação era restrita quase que exclusivamente à área cercada em
que se concentravam os funcionários mais graduados.
Na edição de 4 de julho de 1909 pode-se ver a indicação
de que se tratava de uma publicação semanal – embora, ao que se
pode inferir pelos exemplares ainda disponíveis, esta
periodicidade não fosse observada – de interesse da MadeiraMamoré Railway e fundada em 31 de janeiro daquele mesmo ano.
Esta é uma das poucas cópias conhecidas e nela vê-se noticiado
basicamente o cotidiano da obra e apontamentos para os
trabalhadores. Ainda nesta edição de 4 de julho há o anúncio do
Entre os trabalhadores estavam antilhanos, barbadianos, granadinos, jamaicanos,
indianos, italianos, espanhóis, portugueses, sírios, chineses, gregos e judeus (SOUZA,
2002).
78
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jantar em comemoração à Independência dos Estados Unidos,
promovido no acampamento. Publicado em apenas um caderno
de quatro páginas e três colunas, o Times teve vida curta, ao que
tudo indica não tendo edições para além de 1909.
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Há registros de pelo menos outras duas publicações em
inglês, com as mesmas finalidades, em 1910. O The Porto Velho
Courrier, como indicado por historiadores e em documentos da
época, teria sido publicado neste ano na tipografia da MadeiraMamoré Railway, ainda que não haja cópias conhecidas. A outra
publicação, esta um pouco mais duradoura, foi o Porto Velho
Marconigran, que circulou nos anos de 1910 e 1911. O
Marconigran surgiu às vésperas das comemorações da
independência norte-americana em 1910, tendo sido fundado em
02 de julho. A edição comemorativa “Independece Day Number”
circulou com duas faixas verticais nas cores da bandeira dos
Estados Unidos na primeira página. Também apresentado como
semanário, são conhecidos 12 números, a maior parte deles
publicados no primeiro semestre de 1911, até o mês de julho
quando, ao que é possível indicar, a circulação teria sido
interrompida. Chama a atenção a presença nos expedientes, tanto
do Times como do Maronigran, do nome de T. V. Meyer, que
com isso surge como uma das figuras que sintetiza as ações para a
circulação destes jornais.
O Marconigran ainda trazia, logo abaixo de seu nome a
expressão, em espanhol, “La vida sin literatura y quinina es
muerte”, uma referência ao seu conteúdo e às condições de vida
às margens do Madeira, em que as pílulas de quinina eram uma
necessidade a fim de procurar evitar o contágio pela malária. No
seu único caderno de quatro páginas – com formato de 22x31,2
centímetros e com três colunas – o The Porto Velho
Marconigran, ou “O radiograma de Porto Velho” (BORZACOV,
2015), publicava notícias sobre os Estados Unidos, informes
acerca das obras da ferrovia e de outros empreendimentos com
envolvimento de americanos na América Latina – como a obra
do Canal do Panamá –, anúncios de eventos, avisos sobre
chegadas e partidas de embarcações e os valores de passagens.
Ainda que fossem raras, havia notas publicadas em português,
quase sempre avisos sobre a oferta de serviços.
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Outra publicação a circular durante o período da
construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi O Bilontra,
um jornal mural organizado por trabalhadores italianos79. Ainda
que não haja exemplares do jornal, relatos da época, citados por
historiadores
(ALBUQUERQUE,
2009;
AGRA,
ALBUQUERQUE, 2010), dão conta de que o grupo responsável
pelo O Bilontra era formado por trabalhadores de orientação
anarquista que mimeografavam o jornal e o fixavam em postes e
cercas, principalmente na cidade de Santo Antônio e nos
canteiros de obras. O Bilontra teria sido publicado apenas em
1912, ano em que foram concluídas as obras da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré.
Entre trilhos e barrancos: jornais em português
A partir de 1913 teve início uma sequência de
lançamentos de jornais em língua portuguesa, os primeiros a
serem editados na região que viria a ser o Estado de Rondônia. O
primeiro destes periódicos a circular foi o Extremo Norte, em
1913, na então cidade de Santo Antônio. Mais tarde surgiram O
Município, em 1915, e a partir da estrutura deixada por este o Alto
Madeira, em 1917. O último periódico desta série, que cobre as
duas primeiras décadas do século XX, foi A Gazeta, lançado em
1922. No conjunto estas publicações atendem a demandas
políticas surgidas em Santo Antônio, então município de Mato
Grosso, e no recém-criado município de Porto Velho, este
pertencente ao Estado do Amazonas, refletindo a busca por
consolidação de grupos de poder e indicando alguma oposição
entre eles. A figura de Joaquim Augusto Tanajura80 é central neste
período, seja como colaborador em publicações, proprietário de
jornal ou figura política de relevância na região.
Ainda que não se possa afirmar, uma vez que não há notícias de exemplares do jornal
que tenham chegado até nossos dias, é possível inferir que O Bilontra tenha sido
publicado em italiano (NA).
79

Nascido em Salvador, BA, em 1878, foi médico da Comissão Rondon entre 1909 e
1915, período da instalação da linha telegráfica entre Cuiabá e Santo Antônio do
Madeira. Foi prefeito de Santo Antônio, Porto Velho e Manaus, deputado estadual e
governador do Amazonas (MEIRA, s/d).
80
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O Extremo Norte foi fundado na cidade de Santo Antônio
do Madeira, primeiro núcleo de povoação e ponto de apoio à
construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré no final do
trecho encachoeirado do rio Madeira. Em 1912 Santo Antônio
passou à categoria de município e a primeira edição do Extremo
Norte circulou em 1º de janeiro de 1913. O jornal, que se
apresentava como “Jornal de propaganda”, foi publicado até
setembro de 1914, encerrando as atividades depois de 36
números terem circulado. Impresso na gráfica da MadeiraMamoré Railway, a mesma em que eram impressos os jornais em
língua inglesa, era composto por um caderno de quatro páginas
em formato 35x25 centímetros e três colunas – algumas edições
chegaram a circular com oito páginas.
Por estar sediado na divisa entre Mato Grosso e
Amazonas o Extremo Norte trazia notícias dos dois estados,
além de divulgar a cotação da borracha e o desempenho dos
seringais da região do rio Madeira. Também fazia publicidade,
principalmente de casas comerciais estabelecidas em Manaus. O
que chama atenção é a presença constante de artigos, assinados
por colaboradores, entre eles o futuro intendente de Porto Velho
e Manaus Joaquim Tanajura – que consta como colaborador no
expediente –, em que se discute a crescente crise da borracha e a
migração da população ribeirinha (SANTOS, 1990).
A crise da borracha e a instalação do ponto inicial da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto Velho, ao lado do
acampamento principal da Madeira-Mamoré Railway, fez com
que Santo Antônio perdesse em importância, uma vez que as
atividades comerciais foram sendo gradativamente transferidas.
Com a criação do município de Porto Velho, pertencente ao
Amazonas, em 1914, este processo foi acelerado e passou a haver
disputas pelo controle político da cidade. O médico Joaquim
Tanajura, já radicado na região, comprou em Manaus uma
impressora de tipos móveis e a instalou em Porto Velho,
fundando o semanário O Município, que circulou pela primeira vez
em 12 de dezembro de 1915.
O Município circulava sempre aos domingos com 100
exemplares e se apresentava com o slogan “Orgam destinado à
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defeza dos interesses rejionais”. Com a estrutura montada na
avenida 7 de Setembro, tinha equipe de impressores,
administradores e redatores, publicava atos oficiais da recém
instalada prefeitura de Porto Velho, mantinha uma coluna social e
tinha espaços destinados à publicidade, especialmente
profissionais como advogados e médicos que começam a se
estabelecer, além de trazer notícias cotidianas. A presença de
temas políticos era constante, uma vez que ao longo de 1916 foi
realizada a primeira eleição para intendente do município de
Porto Velho, e o proprietário de O Município, Joaquim Tanajura,
concorreu apoiado pelas oligarquias locais e foi eleito, sendo
empossado no princípio de 1917.
Em 1917 cessou a circulação de O Município e em seu
lugar foi lançado o Alto Madeira, também de propriedade de
Joaquim Tanajura, e com apoio de seringalistas do rio Madeira,
especificamente os coronéis Paulo Saldanha, de Guajará-Mirim, e
Otávio Reis, de Presidente Marques, atual distrito de Abunã
(SOUZA, 2002, p. 20). O jornal circulou pela primeira vez em 15
de abril daquele ano. Autodenominado “Jornal independente”, no
slogan do Alto Madeira mais uma vez há o foco na região que
pretende cobrir: “Jornal destinado à defeza dos interesses
regionais”. O responsável pela impressão do periódico era
Cincinato Elias Ferreira, e o editor Francisco R. de Queiroz,
ambos vindos do extinto O Município, onde também haviam
sido diretores.
O Alto Madeira rapidamente se consolidou como um
periódico integrado à vida cotidiana dos moradores da nascente
Porto Velho, que em 1919 passou a ter o status de cidade. O
jornal pouco diferia de O Município no seu conteúdo, com
colunas de notas sobre o cotidiano da região, coluna social,
anúncios de casas comerciais e de compras e vendas publicados
por leitores. No princípio semanário com apenas um caderno de
quatro páginas com formato 27x39,5 em quatro colunas,
gradativamente o jornal passou a ter seis páginas e a circular duas
vezes por semana.
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As notícias sobre a região do alto e médio rio Madeira e o
estado do Amazonas eram priorizadas, mas havia notas sobre
decisões políticas da capital federal e acerca da chegada e partida
de navios. Ainda que não se apresente como tal, o Alto Madeira
nesta primeira fase atendeu aos interesses do grupo político de
Joaquim Tanajura, as elites seringalistas dos vales dos rios
Madeira e Guaporé (SOUZA, 2002, p. 21), tanto que é possível
ver à primeira página de várias edições textos que tematizam o
Partido Republicano Amazonense e atividades e posicionamentos
de Tanajura. Esta primeira fase segue até 1924, período em que
“O Alto Madeira foi central para o controle político da região,
pois não havia uma imprensa alternativa, que fosse dissonante da
opinião das elites econômicas e políticas” (SOUZA, 2002, p. 21).
Quando Joaquim Tanajura foi eleito, simultaneamente,
intendente de Porto Velho e deputado estadual do Amazonas
(MATHIAS, 2013), deixou o controle direto do jornal. Com a
necessidade de deslocar-se seguidamente para a capital do estado,
Manaus, passou o controle do Alto Madeira para Cincinato Elias
Ferreira, que além de administrar as oficinas do jornal também
era seu correligionário político. Com a sede em Porto Velho, que
na década de 1910 era o centro do poder e disputas políticas e
comerciais dos vales dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé, o
Alto Madeira circulava e mantinha cobertura por toda esta região.
“Os colaboradores de Guajará Mirim elaboravam a coluna ‘Pelo
Guaporé’, enfocando os principais problemas da região de
fronteira. Os colaboradores de Presidente Marques, na fronteira
com a Bolívia e o território do Acre, enviavam as ‘Notícias de
Fortaleza do Abunã’” (SOUZA, 2002, p. 21).
Outra publicação desta série surgiu somente em 1922 e
teve vida curta. A Gazeta foi fundada por Raif da Costa Lima para
fazer oposição a Joaquim Tanajura que, seja diretamente ou
através de apoios, manteve o poder político em Porto Velho e em
toda a região do alto e médio rio Madeira. Com o subtítulo
“Vespertino noticioso e independente” A Gazeta circulou com
um caderno de quatro páginas em formato 47,5x33 centímetros e
três colunas. O jornal teve seções comerciais em que apresentou
taxas de câmbio, chegadas e saídas de navios e informações sobre
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exportação de borracha, castanha e couro, além de tarifas e
horários da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Segundo
indicações apresentadas pela historiadora Yeda Borzacov, a
Gazeta deixou de circular, provavelmente, ainda em 1922, depois
que o diretor José Mateus Gomes Coutinho teria sido vítima de
um atentado logo após a publicação de um artigo em que o grupo
de poder na região, liderado por Tanajura, foi veementemente
atacado (BORZACOV, 2015).
Borzacov ainda menciona outros títulos que teriam
circulado ao longo desta primeira fase, até meados da década de
1920, na cidade de Porto Velho. Segundo aponta, circulou O
Pirata, que teria como diretor alguém identificado como Cara de
Tigre, e redator, Phantasma Pardo. Os pseudônimos seriam as
únicas referências na publicação e as identidades não são
conhecidas, assim como não há cópias conhecidas da publicação
em nossos dias. Na localidade de Cachoeira de Samuel, um porto
no rio Jamari81 que chegou a ser considerado a maior povoação
da região depois de Porto Velho, no princípio do século XX,
teriam circulado O Jamary, um semanário que logo abaixo do
nome, à primeira página, estampava, “Sob o pálio da liberdade, o
pensamento são”, além de o Batuta, ambos uma iniciativa de
Rigomero Costa (BORZACOV, 2015).
“De jazer cócegas”: uma imprensa alternativa para Porto
Velho
A existência até o princípio da década de 1920 de um
jornal com notável atrelamento político em Porto Velho foi
apenas um dos ângulos pelo qual pode ser vista esta primeira fase
da imprensa em Rondônia. Outra mirada revela a presença de
uma série de publicações que, com algum alargamento da noção,
podem ser tomadas como alternativas. Seja com a finalidade de
publicizar casas comerciais, fazer humor, ou divulgar doutrinas
religiosas, estas publicações, na maior parte de vida curta – alguns
com apenas uma edição –, talvez tenham chegado a uma dezena
O Jamari é um dos afluentes da margem direita do rio Madeira, tendo sua foz entre as
cidades de Porto Velho, RO, e Humaitá, AM. (N.A.)
81
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de títulos, ainda que poucas cópias sejam conhecidas. Algumas
teriam tido maior circulação, enquanto outras teriam sido restritas
a alguns círculos da pequena Porto Velho – ainda que seja
possível inferir que, pela presença da estrada de ferro, pudessem
alcançar de modo não regular outras localidades ao longo da linha
férrea e mesmo cidades na região do médio Madeira.
Em 1915 circulou a única edição de O Collete, uma
publicação voltada para o entretenimento, que assumia este
objetivo ao indicar no slogan que se tratava de um “Jornal de
fazer cócegas”. O Collete era mimeografado e tinha o formato de
26x38 centímetros e três colunas, com apenas um caderno de
quatro páginas. Este único número circulou em 1º de janeiro e
trazia anedotas e comentários sobre a vida social de Porto Velho.
Outra publicação que se dispunha a ser humorística foi O
Pun!..., que circulou em 1916 como um veículo de propaganda da
Caza Irmãos Rozas, um empório de propriedade de Amaro e
Benjamin Rozas, portugueses que se estabeleceram em Porto
Velho no princípio do século e foram também proprietários do
Cine Fênix, primeiro cinema a funcionar na cidade, na segunda
metade da década de 1910. Proclamando-se um “Semanário
independente, comercial e humorístico”, o Pun!... possuía apenas
um caderno de quatro páginas e duas colunas, em formato
18,5x25 centímetros. Trazia poesias, anedotas e indicações de
produtos – especialmente bebidas destiladas, cervejas e
refrigerantes – e atividades promovidas pela casa comercial. Não
há notícias de outras edições além da primeira, que circulou em
12 de novembro tematizando as festas de final de ano.
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O Curumy, publicação voltada para jovens e que se
apresentava como “Jornal literário, noticioso, defensor da classe
escolar”, circulou em Porto Velho com pelo menos seis edições
entre 1917 e 1918. Nas quatro páginas em formato 15x22
centímetros e duas colunas, O Curumy pretendia circular
quinzenalmente, mas houve períodos de até dois meses, entre a
primeira edição em 23 de novembro de 1917 e a última
conhecida, de 08 de maio de 1918, sem publicação. O jornal
trazia textos de orientação para jovens, histórias regionais como
lendas, anedotas envolvendo jovens, artigos e notas sobre artes e
poesia. Também havia anúncios de profissionais liberais, como
dentistas e advogados e de locais de diversão nas regiões dos rios
Madeira e Mamoré. O jornal ainda possuía representantes em
localidades do interior do atual estado de Rondônia: Presidente
Marques e Fortaleza, atualmente os distritos de Abunã e
Fortaleza do Abunã, ambos em Porto Velho, e então estações da
estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e Guajará-Mirim, ponto final
da ferrovia.
Chama a atenção, no expediente de O Curumy, em que
constam o editor-chefe Miguel Malaquias e os redatores Carlyle
Braga e Simão Malachias, a presença de Cincinato Elias Ferreira
Filho, provavelmente filho de Cincinato Elias Ferreira, um dos
diretores de O Município e, posteriormente, de o Alto Madeira.
Este fato pode ser indicativo da proximidade deste jornal com o
grupo político de Joaquim Tanajura, nesta época intendente eleito
de Porto Velho. Este atrelamento é reforçado pela publicação, em
primeira página na edição de 8 de maio de 1918, com foto, de
uma nota em que se anunciou a viagem de Tanajura para o Rio de
Janeiro em busca de recursos para serviços de educação e saúde.
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Ainda em 1919 circulou mais uma publicação dirigida por
Cincinato Elias Ferreira, desta vez de cunho confessional.
Tratava-se de A luz da verdade, um jornal kardecista que se
apresentava como “Orgão de propaganda Espírita nesta região”.
O primeiro número, o único que atualmente é conhecido,
circulou em 5 de setembro e assim como quase a totalidade das
publicações desta fase foi composto de apenas um caderno de
quatro páginas com três colunas. Outra publicação lançada por
Cincinato Ferreira circulou em 1922, desta vez um jornal satírico
(ALBUQUERQUE, 2009; BORZACOV, 2015), O cometa, que
também teve vida curta e nenhum exemplar chegou até nossos
dias.
As permanências
Nesta primeira fase da presença da imprensa na região
que viria a se tornar o Estado de Rondônia, é possível apontar
para dois movimentos que, se não são distintos, certamente
demarcam permanências e espaços de atuação, sempre ligados ao
contexto socioeconômico das regiões do alto e médio rio Madeira
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e explicitando atrelamentos a grupos de poder das publicações
que circularam neste período. Estes movimentos apontam para
duas figuras centrais para a publicação de jornais: o comendador
José Francisco Monteiro, em Humaitá, e o médico Joaquim
Augusto Tanajura, em Porto Velho.
O jornal precursor neste período, o Humaythaense,
fundado por Monteiro, seguiu em circulação até 1917, quando
Humaitá deixou de ser o centro regional, lugar que passou a ser
ocupado por Porto Velho. A esta altura já havia circulado em
Porto Velho e Santo Antônio O Extremo Norte e O Município e,
exatamente em 1917, foi fundado do Alto Madeira, todos de
Tanajura. Se os jornais em língua estrangeira, especialmente
aqueles editados em inglês no acampamento da Madeira-Mamoré
Railway, forem tomados como publicações pontuais para atender
a demandas específicas dos funcionários da empresa, é possível
traçar uma linha em que as primeiras publicações a circular na
região do Madeira tinham a finalidade de sedimentar a influência
de um grupo específico ligado à economia da borracha e que
buscava alcançar o poder político no Amazonas82, primeiro a
partir de Humaitá e depois Porto Velho.
Entre aqueles que trabalharam diretamente na direção ou
na redação dos jornais que circularam na região se destaca o
nome do tenente Cincinato Elias Ferreira, figura próxima de
Joaquim Tanajura. Cincinato foi diretor de O Município e depois
do Alto Madeira, até receber o controle deste jornal em 1924,
quando Tanajura assumiu uma cadeira na Assembleia do
Amazonas. O nome de Cincinato ainda apareceu como
responsável pelo religioso A luz da verdade e do humorístico O
cometa, além de seu filho, Cincinato Elias Ferreira Filho, ser um
dos redatores do estudantil O Curumy. Por este conjunto, e
considerando a presença de outros títulos publicados
mimeografados, é lícito considerar que passava por ele, e
82Tanto

Monteiro com Tanajura eram membros do Partido Republicano Amazonense,
o PRA, e ocuparam outros cargos relevantes. Monteiro foi intendente de Humaitá por
duas vezes e Tanajura, além de intendente de Porto Velho, chegou a ser nomeado
governador do Amazonas, cargo que ocupou durante 1930, além de ter sido deputado
estadual.

200 | RIOS DE PALAVRAS: A IMPRENSA NAS PERIFERIAS DA AMAZÔNIA (1821-1921)

consequentemente por Tanajura, o controle da imprensa na
região do Madeira neste período, especialmente pela posse de
equipamentos tipográficos comprados para dar início às
atividades de O Município em 1915. Trata-se, certamente, de
questão que precisa ser melhor abordada!
Desta primeira fase histórica da presença da imprensa na
região que viria a ser o estado de Rondônia, há uma permanência
digna de menção. Trata-se do jornal Alto Madeira, atualmente
diário e se aproximando de um século em circulação. Após ter
passado ao controle de Cincinato Elias Ferreira o jornal foi
vendido para um alto funcionário da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, Ignácio Castro Silva, ligado ao coronel Aluísio Pinheiro
Ferreira83, que viria a ser o primeiro governador do Território
Federal do Guaporé, em 1943. É possível inferir que o ocaso da
economia baseada na exportação da borracha fez arrefecer o
interesse e as condições para que as publicações seguissem
atreladas aos grupos seringalistas. Ao invés disso passaram ao
controle de grupos ligados à administração da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré – nesta época a estrutura que representava o
Estado brasileiro na região. Em 1936, sob influência de Aluísio
Ferreira, Ignácio Castro vendeu o Alto Madeira para os Diários
Associados84, de Assis Chateaubriand, que manteve o controle da
publicação até o final dos anos 1960. No final desta década a

Paraense de Bragança, nascido em 1897, foi o primeiro governador de Rondônia,
ainda como Território Federal do Guaporé, em 1943. Militar, participou do Movimento
Tenentista e após a revolta exilou-se nos vales do Madeira e do Guaporé. Depois de ter
trabalhado na linha telegráfica instalada por Rondon, foi quem efetivou a tomada das
instalações da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para o Estado brasileiro, em 1931, e a
partir daí passou a administrar a ferrovia, cuja estrutura seria a base da instalação do
Território do Guaporé (TEIXEIRA, FONSECA, 2003; OLIVEIRA, 2007).
83

A política do Estado Novo para a Amazônia a partir do princípio da década de 1940
previa a presença efetiva em regiões de fronteira para garantir a posse e ocupação de
regiões remotas, em nome do que se denominou Imperialismo Brasileiro (COLFERAI,
2013). Neste contexto a rede de jornais mantida pelos Diários Associados era peça de
sustentação do regime. Uma vez que Porto Velho passaria a ser a capital de uma nova
unidade administrativa, o Território Federal do Guaporé, fazia sentido, seja pela lógica
empresarial ou política, haver um jornal atrelado às demandas assumidas pelos Diários
Associados.
84
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família Tourinho85 assumiu o controle do Alto Madeira, que
mantém até hoje.
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A IMPRENSA TOCANTINA:
AGENDAMENTO E IDENTIDADE NO
JORNAL NORTE DE GOYAZ
Luciana Reis Macedo
Verônica Dantas Meneses
Francisco Gilson Rebouças Pôrto Junior
A imprensa tem importante papel no agendamento de
muitos temas que se tornam essenciais para a sociedade, inclusive
que podem mudar política, social e culturalmente a vida das
pessoas. Alguns dos critérios para esse agendamento são o que
chamamos valor notícia, a relação entre os potenciais de
agendamento (TRAQUINA, 2000), a relevância social (temas que
estão sendo referendados com frequência pelos veículos), o
público e o perfil editorial da empresa jornalística entre outros
fatores que interferem no dia a dia das redações.
Os primórdios da imprensa no Tocantins apontam para
uma imersão regional e política de muitos veículos que confirma
esta função relatada acima. Tocantins surgiu como território
singular bem antes de sua criação com a constituição de 1988,
especialmente a partir da abordagem de alguns jornais da região,
como o portuense Norte de Goyaz, que se constituiu em um desses
espaços que forjaram o sentimento de pertença e, por
conseguinte, de emancipação da região conhecida antes por Norte
Goiano.
Portanto, à criação do Tocantins precedeu um tecido
político e social traçado por laços de pertencimento e uma ligação
profunda com o território. A imprensa local, nesse sentido,
construiu ativamente seus posicionamentos diante do contexto
regional no qual se inseria a região conhecida como Norte de
Goiás.
No que é atualmente a região do Estado do Tocantins,
diversos periódicos existiram com foco na divulgação de notícias
ao longo das gerações, tendo títulos reveladores deste tecido
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identitário da região Norte Goiana. A tabela 1 apresenta esses
veículos por ano e local de fundação.
Tabela 1 - Veículos, por ano e local de fundação e principais
responsáveis.
Periódico
Fundação
Local
Responsáveis
Folha do Norte
1891
Porto Nacional Frederico Ferreira Lemos e Luiz Leite Ribeiro
O Incentivo
1902
Porto Nacional Frederico Ferreira Lemos e Luis Leite Ribeiro
Norte de Goyaz
1905
Porto Nacional
Francisco Ayres, João Joca Ayres
Abílio Nunes, Frederico F. Lemos, Quintiliano
Jornal do Povo
1920
Porto Nacional
da Silva, Rafael Fernandes Belles.
O Corisco
1927
Natividade
José Lopes Rodrigues
Voz do Norte
1929
Natividade
Quintiliano da Silva
O Norte
1929
Arraias
João de Abreu
Raimundo Costa Júnior, Messias Tavares,
A Palavra
1938
Pedro Afonso
Álvaro Japiaçu
Correio do Norte
1948
Tocantinópolis
Antônio Gomes Pereira
O Tocantins
1950
Tocantinópolis
Tibério Maranhão Azevedo
O Goiás Central
1950
Porto Nacional
João Mattos Quinaud
Ecos do
1951
Pium
Trajano Coelho Neto
Tocantins
A Norma
1953
Porto Nacional
Osvaldo Ayres da Silva
O Estado do
Feliciano Machado Braga, João Mattos
1956
Porto Nacional
Tocantins
Quinaud, Fabrício César Freire.
Fonte: COSTA, TEIXEIRA, PAINKOW (2004, pp. 5-6)

Neste capítulo do livro, a partir do intuito de verificar as
primeiras condições de funcionamento e dispersão da palavra
imprensa no norte goiano, enfocaremos o Jornal Norte de Goyaz.
Apresentamos suas duas primeiras décadas de circulação, iniciada
em 1905, ano de sua criação, abordando o seu predomínio tanto
em torno da região da qual era originário, a cidade de Porto
Nacional, quanto do contexto regional, como parte da área norte
do Estado de Goiás. O Norte de Goyaz circulou, segundo nossos
registros, até o ano de 1985, quando o contexto político goiano já
não mais cabia nos seus ideais. Durante esse período de
circulação, sofreu três interrupções. O acervo do periódico está
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atualmente sob os cuidados da família Aires e pode ser consultado
apenas com a autorização de seu curador.

Figura 1: Cabeçalho do jornal Norte de Goyaz. Fonte: PAINKOW;
TEIXEIRA; COSTA, 2005.

O Norte de Goyaz participou intensamente do processo
político de construção nacional num contexto de afirmação do
regime republicano. Martins e Luca (2008, p. 8) ajudam a registrar
esse fator quando afirmam que “a nação brasileira nasce e cresce
com a imprensa”, que não apenas assistiu 200 anos de
transformações no Brasil, mas participou intensamente da
formação do país. Nesse sentido, fica destacado o surto de papel
impresso em todas as regiões, com jornais gradativamente se
tornando mais preocupados com questões urbanas, sendo as
cidades em processo de crescimento as vitrines da República.
Este capítulo busca demonstrar, nesse sentido, como o
Jornal Norte de Goyaz esteve ideologicamente envolvido com as
questões de seu tempo e de sua região, a partir de uma clara defesa
e compromisso com certos ideais. O principal deles foi a defesa da
fragmentação do estado do Goiás, o que libertaria o norte para
buscar seu próprio desenvolvimento político, econômico e
cultural. O capítulo busca ainda entender algumas ações do Norte
de Goyaz que fomentaram a luta separatista do Estado do
Tocantins, posto que esta trajetória foi longa, quase tanto quanto
o período de duração do jornal. Nesta trajetória, sobressaem-se
pelo menos dois momentos no que concerne às ideias
apresentadas pelo periódico: um nas mãos do fundador, Francisco
Ayres da Silva, e outro nas mãos de seu filho, Milton Ayres da
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Silva, ambos figuras destacadas da vida política de Porto Nacional,
Tocantins. Analisaremos as principais matérias (manchetes) de
111 edições do veículo compreendidas no período de 1906 a 1921.
Cabe ressaltar que algumas edições não foram localizadas, tanto
no acervo da família Aires quanto de outros pesquisadores, e
muitos temas não puderam ser categorizados em função da
legibilidade do texto.
Abordamos também um pouco da história e ideologia do
jornal e suas transformações nos seus cerca de 80 anos de
funcionamento, contribuindo para conhecer as relações entre
imprensa e política no Brasil, bem como o papel da imprensa
como um instrumento de propagação da ideologia dominante.
Com longa tradição de luta em defesa dos interesses da
Região Norte Goiana, o Jornal Norte de Goyaz marcou
profundamente a história do jornalismo goiano e colocou em
destaque a vida cultural de sua cidade de origem, a secular Porto
Nacional. Otávio Barros (2003, p.19) enfatiza que “o Jornal Norte
de Goyaz, quinzenário e fundado pelo Doutor Chiquinho
(Francisco Ayres), era veículo contrário à nossa independência
política, mas defensor dos interesses da região e considerado o
jornal de vida mais longa na história da imprensa goiana”.
Contudo, outros registros mostram que o sucessor de
Francisco Ayres, seu filho Milton Ayres, em reunião com membros
da família, fez a declaração pública de apoio à criação do Estado
do Tocantins. Estes registros nos levam a questionar como de fato
se deu o posicionamento ou agendamento do Norte de Goyaz frente
à luta separatista, na medida em que os contextos políticoideológicos foram cambiando; quer dizer, a defesa dos interesses
da região passa necessariamente por questões políticas e relações
de poder, nas quais os veículos de comunicação estão
inerentemente envolvidos.
Analisar a atuação do jornalismo local na luta pela criação
do Estado do Tocantins, a partir do caso do Jornal Norte de Goyaz
implica reconhecer o histórico e decisivo papel desempenhado
por dois defensores da imprensa sertaneja e do desenvolvimento
local: o ex-congressista Dr. Francisco Ayres e seu filho Milton
Ayres, que lançaram através das linhas do Norte de Goyaz a
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bandeira dos ideais nortenses que ecoaram pelas vastas regiões do
norte goiano.
Desenvolvemos uma pesquisa documental com quase
todo o acervo do veículo objeto deste estudo, enfocando o
período compreendido entre 1906 e 1921. A abordagem
metodológica foi qualitativa, a partir de uma análise descritiva que
tomou como corpus de estudo todas as edições encontradas no
período destacado acima.
Pedrinho A. Guareschi analisa a imprensa como um
instrumento de poder e controle social e cita uma expressão de
Pegoraro (1989): “conhecer é poder. A comunicação inserida no
processo atual dos meios de comunicação social implica uma
relação com o tipo de sociedade existente” (PEGORARO, apud
GUARESCHI, 2004, p. 19). Ou seja, há uma relação direta da
mídia com as ideias difundidas na sociedade e nesse sentido com a
ideologia dominante. Por sua vez, em uma sociedade que é
caracterizada por conflitos de classes que primam por seus
interesses, há que considerar pelo menos problemática no campo
jornalístico a fidelidade ao real (GUARESCHI, 2004, p.19).
Embora o dono do Norte de Goyaz pertencesse à classe
dominante, o veículo tinha uma atuação localizada, o interior do
Brasil, um lugar que não fazia parte dos discursos hegemônicos.
Ainda que, conforme analisa Guareschi (2004, p.19), as regras da
verdade moral não são originalmente obedecidas e “o que existe é
uma verdade parcial, alicerçada em evidências e interesses
partidários e classistas”, acreditamos que há uma pressão de várias
ordens e uma dinâmica que pode modificar estas relações de
agendamento. Não estamos excluindo, entretanto, o
conhecimento de que no Brasil os meios de comunicação, em sua
maioria, são propriedade de grupos políticos e econômicos, cuja
concessão é instrumento de barganha com o poder político.
Também a partir do entendimento de que o processo de
construção da informação é seletivo, de que nem todo
acontecimento vira notícia, sabemos que ao transpor o fato do
lugar da normalidade, do cotidiano, para o da anormalidade, o
inusitado, e ao escolher a forma de narrativa, o jornalista, além de
mostrar o próprio acontecimento, cria uma memória que
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apresenta a natureza ideológica da mídia. Assim, ao determinar o
que deve ser notícia ou não, a mídia valoriza uns elementos em
detrimento de outros, reconstrói o presente de maneira seletiva e
ainda estabelece para o futuro indicações sobre o que merece ser
recordado e o que precisa ser descartado (BARBOSA, 1984).
Contudo, de antemão, entendemos que é preciso refletir
sempre sobre o lugar da imprensa local ou regional. As formas
regionalizadas e localizadas de comunicação dinamizam os
contextos sociais e a própria relação da imprensa com os grupos
de poder e com o cotidiano; neste sentido, esta última é um
espaço de mediação e articulação de culturas e sociabilidades
dentro de processos específicos e dinâmicos (MENESES, 2015).

Norte de Goyaz e agendamento de temas nas duas
primeiras décadas do século XX

No final do século XIX surgiram os primeiros jornais a
circular no norte goiano, entre eles a Folha do Norte, fundada em 3
de julho de 1891 pelo ex-deputado Luiz Leite Ribeiro e por
Frederico Lemos. Luiz Leite Ribeiro editou também O Incentivo, em
1894. Tanto a Folha quanto O Incentivo defendiam os ideais
nortenses e não tiveram vida longa. Ainda nesses primórdios, um
jornal local claramente a favor da criação do Estado do Tocantins
foi A Norma, de Oswaldo Ayres da Silva (filho e inimigo político
do jornalista Francisco Ayres da Silva) que teve intensa
participação na vida política, partidária e cultural de Porto
Nacional (ESTADO DO TOCANTINS, dez, 1989, n. 2, p. 3).
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Figura 2: Norte de Goyaz de 15 de julho de 1906

Contudo, um dos veículos mais duradouros foi o Norte de
Goyaz. O Jornal de Dr. Chiquinho, como era popularmente
chamado Francisco Ayres - médico e político atuante nas causas
da região, circulou regularmente até ser destruído pela Coluna
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Prestes em 1925, em nome não se sabe de que princípios, já que a
famosa Coluna dizia encarnar os ideais de liberdade do povo
brasileiro. Tempos depois voltou à ativa, tendo, a partir de 1937,
sofrido as consequências do regime de embustes que se instalou
no país. O Norte de Goyaz aparecia de vez em quando com várias
colunas em branco, em sinal de protesto contra a censura imposta
aos jornais que não se submetiam às ideologias do Estado Novo.
Desaparecido durante muitos anos com a morte de
Francisco Ayres em 1950, o Norte de Goyaz voltou na
personalidade midiática de seu filho, o advogado e jornalista
Milton Ayres da Silva, que de 1967 a 1985 foi responsável pelo
jornal, dirigindo-o juntamente com o apoio dos filhos.
É primordial contextualizar aqui a cidade de origem do
jornal: Porto Nacional nasceu no final do século XVIII às
margens do Rio Tocantins e esteve sempre sob a atenção de
renomados governantes. Em 1810, D. João VI, que pretendia a
exploração das riquezas naturais da região, determinou a
promoção dos serviços de navegação nos rios Tocantins e
Araguaia.
O clero também se voltou para Porto Nacional. O Papa
Bento XV observando a importância regional da cidade a tornou
Diocese por meio de bula em 1915. No período de Reinado foi
denominada Porto Real. Deixou de ser povoado, tornando-se vila
no Império, quando se transformou em Porto Imperial. Com a
proclamação da República, recebeu finalmente o atual nome que a
credencia historicamente.
Depois de elevada à categoria de cidade em 13 de julho de
1861, Porto experimentava uma nova fase na virada de século ao
ver circular os primeiros automóveis nas suas ruas: um caminhão
Ford e um Chevrolet, além de uma carroça de tração trazida pelo
tino empreendedor do deputado Francisco Ayres. A cidade se
transformava aos poucos em referência no norte do Brasil
fazendo com que convergissem para lá centros educacionais que a
tornaram reconhecida e formaram um grupo gradativamente
intelectualizado.
A cidade de Porto Nacional foi um dos principais palcos
do movimento autonomista territorial pois já acolhia elementos
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intelectualizados devido aos fluxos para o colégio da ordem
dominicana ali existente. Mas sua tradição cultural se consolidou
com as campanhas pró-separatistas em relação ao sul de Goiás e à
produção de jornais. Este contexto evidencia a formação não só
de uma imprensa local ativa, como também alimentou o cenário
político do que seria depois o estado Tocantins.
Ao longo dos seus 80 anos, o jornal Norte de Goyaz se
consolidou como um periódico que aproximava leitores com o
cotidiano, assim como também para além-fronteiras, pois as
informações dos problemas do Norte que propagava chegavam
até a capital da República no Rio de Janeiro. Além disso, notícias
do mundo eram trazidas por ele nesta vasta região de sertão
brasileiro.
O Jornal defendia os interesses coletivos goianos, entre os
quais ressaltam-se as necessidades de uma região desassistida e
abandonada pelo poder público central do Estado, o saneamento
nas cidades do interior goiano, pautando temáticas diversificadas
da agricultura, do agronegócio, da saúde e sanitarismo. Teles
destaca a postura de Francisco Ayres:
Pelas páginas de o Norte de Goyaz, jornal que fundou em
1905, e que sustentou por vários longos anos, combateu a
ditadura, deixando à mostra sua forte vocação política.
Procurou sempre conhecer, de perto, tudo o que se
relacionasse com Goiás, suas necessidades de progresso.
Isso o levou a seguir viagens pelo majestoso Tocantins na
expectativa de unir as bacias do São Francisco-TocantinsAraguaia no anseio de ordenar, para nossa grandeza, “a
civilização litorânea no interior do país. Na Câmara
Federal, teve sempre as vistas voltadas para sua terra, para
ali levando, em 1929, os primeiros auto-motores, depois
de, por sua própria conta, realizar, entre as bacias
hidrográficas, a necessária ligação rodoviária (TELES,
1979, p.21).

A primeira edição do jornal Norte de Goyaz se deu no
começo da República Velha, (1889-1930) e trouxe uma “carta de
princípios” que admite ter que lutar pelo terreno obscuro da
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política, apelando para uma maior visibilidade do estado de Goiás
para a nação brasileira. Diz o editorial:
O Norte de Goyaz sai hoje a lume graças a esforços que
vêm sendo concentrados de tempo a esta parte. Ao
iniciar-se sua publicação traz desejos ardentíssimos de
pugnar pelos múltiplos interesses d’esta vasta região do
Estado, indo esmerilhá-los onde quer que se façam sentir.
[...]
Terá, por vez, de resvalar pelo terreno escabroso da
política, mesmo aí colimará exclusivamente os interesses
coletivos, único eixo em torno do qual fará girar toda sua
atividade.
É ingentíssima a tarefa a que se propõe o Norte de Goyaz,
mormente quando dificuldade de todos os matizes se lhe
antolham; traz, todavia, desejos de marchar com ânimo
resoluto e firme levando-os de vencida uma a uma
máxime si os valimentos de seus patrícios e coestadanos
[sic] lhe não forem regateados. (Norte de Goyaz, 22 de
setembro de 1905, p. 1).

O editorial anunciava o compromisso do jornal com o
desenvolvimento do Norte de Goiás, com as demandas da região,
ainda que não deixe claro seu posicionamento em relação à
divisão do Estado. É, contudo, uma voz que se levanta para
tornar pública a distinção que há entre o norte e o sul de Goiás.
A luta pela valorização do norte goiano começa um pouco
antes da independência do Brasil, quando D. João VI em 1809
divide a província de Goyaz em Comarca do Norte, ou Comarca
de São João das Duas Barras, designando o desembargador
Joaquim Teotônio Segurado para ouvidor-geral, e comarca do sul,
designando o capitão-general Manoel Sampaio como ouvidorresponsável. Com a Comarca do norte instalada, D. João decide
pelo fortalecimento da arrecadação do quinto (imposto cobrado
pela exploração de minérios) e no recolhimento de tributos de
ordem pecuária, escrava e comercial. Sob a alegação de que a
comarca combateria o ostracismo da região, a nova unidade
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administrativa, pelo contrário, não obteve qualquer cortesia
oriunda da Coroa, na época vinculada aos estados do Pará e
Maranhão, o que, segundo Leitão (1999, p.16), marcou
definitivamente a divisão entre o norte e o sul goiano.
Assim, o sonho de libertação era secular, atravessou os
ares do Império e da República Velha até se tornar um
movimento nacionalista pouquíssimo registrado no Brasil.
Contudo, segundo Giraldin (2002), muitos núcleos se dispersaram
e só mais tarde o ouvidor, Theotônio Segurado, contrário à
política regida no sul de Goiás pelo capitão-general Sampaio,
segue em defesa da separação do norte goiano devido ainda à
situação econômica precária da região.
A idealização, portanto, sobre a necessidade da criação do
Estado do Tocantins, efetivado na Constituição de 1988, foi
resultado de uma tradicional ideia separatista alimentada durante
dois séculos, entre o Império e a República, no antigo norte
goiano, motivada pelas dificuldades enfrentadas na região. Com
Juscelino Kubitschek, eleito presidente do Brasil em 1956, vieram
também
promessas
sustentadas
pelo
nacionaldesenvolvimentismo, alavancadas pelo plano de metas do governo
que tinha como slogan “Cinquenta anos em cinco de governo”
(OLIVEIRA, 2008, p. 97). Mas, isso ainda não foi suficiente para
equilibrar o desenvolvimento do norte de Goiás e aliviar o
descontentamento da população nortense.
Já em 1905, o jornal Norte de Goyaz demonstrava as
dificuldades enfrentadas, em vários aspectos, pela região e
mencionava as primeiras manifestações pela separação do Estado,
sem apoiar, contudo, a luta separatista. O jornal relatava que o
empenho em dividir o Estado não tinha respaldo político na
coletividade, pois era encabeçado por um político oportunista,
apoiado em reuniões secretas, conforme se verifica nos trechos do
editorial da edição de 30 de novembro de 1905.
Talvez a crítica do jornalista esteja sobretudo voltada para
a forma como se deram as lutas incluindo a defesa de seus
próprios interesses ou valores políticos, uma vez que enfatiza a
necessidade de políticas voltadas para o Norte.
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Entretanto, podemos verificar em um estudo realizado a
partir da análise de alguns editoriais (MACEDO; MENESES,
2015, p. 13) que o contexto da luta pela criação do Estado do
Tocantins se sustentava nas ideias dos intelectuais da região e na
imprensa, como é o caso do jornal Norte de Goyaz, veículo “que
consolidou seu valor social e histórico ao assumir claramente um
compromisso para mostrar a desigualdade regional imposta pelo
Brasil e pela administração sul goiana ao norte goiano”.

Figura 3: Norte de Goyaz de 15 de julho de 1908
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Observa-se dois momentos na análise acima citada. No
primeiro momento de existência do periódico, sob a batuta de
Francisco Ayres, aparentemente o veículo se manteve mais
cuidadoso em relação ao que defendia politicamente e se reservava
à defesa de Porto Nacional e do Norte de Goiás, visando
sobretudo a integração do norte goiano com o sul e o norte do
Brasil. Com Milton Ayres, por outro lado, o Norte de Goyaz vai
além da defesa da região, revela seu posicionamento político
favorável em defesa do progresso do norte a partir do
desmembramento do sul de Goiás, ou seja, defende abertamente a
criação do estado do Tocantins (MACEDO; MENESES, 2015).
Assim, é possível encontrar diversas denúncias relativas a
essa desigualdade, como no trecho abaixo, transcrito da manchete
do dia 15 de março de 1920, intitulada “Ao favor do norte goyano”:
Tínhamos, ainda há pouco, o desprazer de estampar em
nossas colunas meia dúzia de conceitos depreciativos,
vindos a lume em gazeta do sul goyano, com referência à
zona norte, região Tocantins Araguaya, mostrando, então,
a sem razão de semelhantes heresias perpetradas por
escritor sulino.... (Norte de Goyaz, 31 de março de 1920).

Nas 111 matérias de capa selecionadas, verifica-se que boa
parte das manchetes se refere a denúncias sobre os problemas
enfrentados no Norte e a postura de desigualdade persistente nas
ações políticas para a região. Portanto, aspectos que denunciam os
problemas locais, incluindo as ingerências políticas que agravam o
subdesenvolvimento da região norte de Goiás e da região norte
em si, compõem a maior parte do corpus analisado. Um trecho
que esclarece esta assertiva encontra-se na edição de 31 de maio
de 1911, cuja manchete “Ligeiras Considerações...” aponta:
É sabido que a maior e pode-se dizer a exclusiva
dificuldade e entrave para o desenvolvimento do vale
Tocantins Araguaya vai sendo a falta absoluta de
melhoramentos materiais nas duas grandes artérias que,
por enquanto, e para vergonha deste país que deseja alçar
à altura dos grandes países do mundo apenas com grandes
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comissões na velha Europa e com recepções (Norte de
Goyaz, 31 de maio de 1911).

Em contraposição, textos que destacam aspectos positivos
de ações administrativas somaram 15 matérias; essas enfatizavam
ações que contribuiriam para a qualidade de vida, para o
desenvolvimento da economia e para a integração do norte do
país em relação aos centros. Nesta linha, destacamos muitas
matérias relativas às condições de navegabilidade dos rios e sua
importância para o desenvolvimento da região Norte, assim como
relativas às estradas de ferro. Destacamos as matérias “Justa
Compensação”, de 31 de maio de 1908, sobre lancha a vapor
adquirida pelo Governo do Estado; a série de matérias de 15 de
novembro e 15 de dezembro de 1911 intitulada “Novo plano de uma
estrada de ferro de penetração. Servisos promptamente iniciados”; e a matéria
“Navegação fluvial”, de 31de maio de 1909, que trouxe em seu texto
O tópico que aí fica e que mui gostosamente trasladamos,
com a devida vênia, para nossas colunas enche-nos de
esperanças, pois que deixa antever que a companhia
Tocantins Araguaya está disposta a enveredar pelo terreno
prático e útil, e, em breve vai se tornar verdadeiramente
benéfica aos habitantes da vastíssima zona dos dois
importantíssimos rios do país... (Norte de Goyaz, 31 de
maio de 1909)

Os bastidores da política e os atos dos homens de poder,
incluindo críticas a políticos ou expectativas sobre eleições,
constituem outra abordagem recorrente, presente em 23 textos do
total do corpus analisado. Ora em tom de crítica, ora em tom de
elogio, os contextos políticos locais, regionais e nacionais são
explorados pelo Norte de Goyaz.
Podemos observar o teor dos discursos no trecho abaixo,
mais relacionado à realização política, da edição de 31 de agosto
de 1909, intitulado “A fallada autonomia municipal”:
O ato recente do poder executivo do Estado que
esfacelou, em parte, os órgãos de soberania do município
da capital, veio patentear mais uma vez que isto de
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soberania municipal, neste Estado, é uma burla como
outras quantas existam por aí em nosso reino encantado
de Goyaz (Norte de Goyaz, 31/08/1909).

Ou o comentário mais pessoalizado a homens públicos,
como o visto na edição de 15 de maio de 1912, sem título: “Dãonos, as gazetas da capital a gratíssima nova de haver despejado
Goyaz o déspota caricato que, por algum tempo, campou de
presidente do infeliz Estado central, sem embargo de não ter sido
eleito” (Norte de Goyaz, 15 de maio de 1912).

Figura 4: Norte de Goyaz de 15 de maio de 1911
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O cotidiano de Porto Nacional e região, peculiaridades da
vida na região, personagens locais e outros assuntos mais
diretamente ligados ao norte goiano foram tematizados em 25
matérias. Este dado reflete a importância de veículos regionais
para abordar assuntos de interesse do público local,
especialmente distantes dos grandes centros. Demais matérias
abordavam assuntos filosóficos, sobre desenvolvimento científico
e tecnológico e temas relacionados ao progresso de modo geral,
como descobertas e invenções, assuntos sobre comportamento,
sobre o próprio veículo ou referências a outros jornais, neste caso
como uma espécie de colunismo social emergente, ou questões
mais peculiares e pessoais que motivaram a escrita do seu editor
entre outros temas que não pudemos classificar.
Alusões a outros periódicos também foram encontradas,
como na manchete de 15 de abril de 1909, “Sucessos de Boa Vista do
Tocantins”:
A generosidade de um amigo, e aqui ficam nossos
agradecimentos pela delicada atenção, devemos a recepção
do n°. 9, de 12 de Janeiro do corrente ano do ”Pacotilha”
periódico vespertino que se edita em Maranhão (Norte de
Goyaz, 15 de maio de 1909).

Algumas características do periódico se sobressaem.
Verifica-se que todos os textos trazem o estilo rebuscado da época
e sempre exaltam em tom crítico ou irônico as belezas naturais da
região ou o próprio contexto político, ainda que a pauta não se
refira exatamente a tais assuntos, como no trecho da matéria
citada intitulada “Justa Compensação”: “Prestes está de sulcar as
opalinas e marulhosas águas do majestoso Araguaya, a lancha a
vapor, em tão boa hora, mandada adquirir pelo governo do
Estado” (Norte de Goyaz, 31 de maio de 1908).
Outros temas também ganharam continuidade em edições
posteriores. Podemos citar a já referida compensação ao norte
com a chegada da lancha a vapor, a coletânea de matérias
intituladas “Palestra scientifíca o homem... feito ave!”, publicadas em
1909, entre uma diversidade de outros assuntos.
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Considerações finais
O Norte de Goyaz, fundado em 1905, foi o primeiro
periódico que surgiu na região do Tocantins. Era composto em
tipos avulsos e durante quase meio século prestou relevantes
serviços à comunidade do norte goiano, chegando a ser
empastelado pela Coluna Prestes, quando de sua passagem por
Porto Nacional, em outubro de 1925. Contribuiu para compor o
contexto cultural de Porto Nacional, importante centro para a
disseminação da educação na região norte goiana, e para expor a
situação de desigualdade em relação aos centros mais
desenvolvidos do país, tanto do norte goiano quanto da região
Norte de uma forma mais ampla.
Francisco Ayres e seu filho Milton Ayres foram os
principais condutores do periódico e constituíram vozes isoladas
no grande sertão. Percebemos que as condições políticas e a
ideologia dominante foram mudando e com isso o
posicionamento do veículo também, passando de apenas defensor
do desenvolvimento local e de uma representação política do
centro do Brasil maior, até o claro posicionamento pela separação
do norte goiano ao fim de sua existência, na década de 1980.
Por sua longa tradição e pela clara defesa dos interesses da
Região Amazônica de Goiás, o Jornal Norte de Goyaz marcou a
história do jornalismo goiano e colocou em destaque o
predomínio cultural de Porto Nacional, mas também contribuiu
na luta pela reintegração no país, para o agendamento de temas de
relevância regional e local, desde as instâncias políticas nacionais
que se refletem na região, até os assuntos e temas peculiares a
Porto Nacional.
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OS JORNAIS DO RIO BRANCO E O
PROJETO DE CIVILIZAÇÃO NA VILA
DE BOA VISTA
86

Luís Francisco Munaro
Maurício Elias Zouein
Até o ano de 1918, o vale do Rio Branco conheceu ao
menos oito jornais. Dentre estes, apenas a metade possui
exemplares disponíveis para consulta no Instituto Geográfico e
Histórico do Amazonas. Nas décadas de 20 e 30 nenhuma
manifestação impressa possui registro nos arquivos históricos de
Boa Vista ou Manaus. Foi Ene Garcez quem constituiu através de
mimeógrafo, após a sua chegada para assumir o posto de
governador do território, em 24 de julho de 1944, o Órgão Oficial.
Em 1949, na administração do general Clóvis Nova da Costa, o
governo do Estado adquiriu a primeira imprensa manual
tipográfica. Boa Vista só conheceria outras formas de produção
periódica na década de 1950, sobretudo com o Jornal O Átomo,
recentemente digitalizado pelo Núcleo de Pesquisa Semiótica da
Amazônia (NUPS).87 Quanto aos jornais manuscritos, os
principais registros, cuja localização exata nos é ignorada e
também não receberão atenção especial neste capítulo, são O
Caniço (1905)88, Tacutú (1907)89, O Graveto, O Sabiá, O Bem-te-vi e O
Carvão (GONDIM, 2011).
Na década de 1910 há o registro de três jornais impressos,
O Rio Branco “Jornal independente” (1914), O Rio Branco “Órgão
Trabalho componente do Projeto de Pesquisa Imprensa e Modernidade na
Amazônia, financiado pelo CNPQ, Faixa A- Edital Universal. Um esboço deste texto
foi publicado no III Encontro Regional Norte de História da Mídia, em 2014.
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hebdomadário, literário, noticioso e comercial” (1918) e Jornal do
Rio Branco (1916-1918). O primeiro destes jornais possui apenas
uma edição de 15 de março de 1914 no IGHA, consultada através
do acervo digital da Biblioteca Mario Ypiranga. O segundo possui
duas edições de 7 e 14 de julho no mesmo acervo. É bastante
difícil, dada a escassez do registro, precisar o período de
circulação destes periódicos. Por referência do próprio O Rio
Branco, em 1918, sabe-se que O Jornal do Rio Branco deixou de
circular nesse mesmo ano. O Jornal do Rio Branco possui um acervo
mais completo de edições entre 1916 e 1917, acessada através do
acervo do NUPS, na Universidade Federal de Roraima, e
permitirá uma análise aprofundada das formas de impressão e
também das práticas editoriais que se esboçavam por meio da
tipografia no vale do Rio Branco. As referências cruzadas do trio
de jornais permitem perceber com alguns detalhes esclarecedores
a composição social do vilarejo que “contava com 49 casas e
barracas... Calculando-se para cada prédio da vila, a média de dez
habitantes, a sua população não chega a 500 almas” (PEREIRA,
1917). Todos os três serão descritos adiante.
Para além da descrição dos jornais, este capítulo propõe
investigar também os objetivos e desdobramentos políticos que o
exercício da tipografia exerceu na vila de Boa Vista do Rio
Branco por meio da construção de um pano de fundo histórico.
A cultura letrada transmitida por meio do jornalismo exercia um
papel importante no fornecimento de uma consciência e
identidade vinculadas aos sentidos de organização e civilidade na
pequena vila, ainda que ficasse confinada às fronteiras estreitas
dos grupos alfabetizados. Os jornais exprimiam o sentimento e a
vontade da população local de ingressarem na grande nação que,
na alvorada do século XX, estava sendo forjada. A República e
suas promessas revelavam planos grandiosos de urbanidade da
qual, como se vê em linhas gerais neste livro, os amazônidas
negociavam sua participação, seja através do seu ingresso na
cultura letrada ou através da promessa de aderir a costumes
urbanos e civilizados, adequados a uma nação que buscava se
libertar do estigma do atraso.
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A investigação dos desdobramentos da inserção da cultura
impressa em Boa Vista obedecerá duas janelas de leitura: a
primeira delas voltada para as relações de poder religioso e
político na vila de Boa Vista do Rio Branco durante as duas
primeiras décadas do século XX; a segunda, voltada para o
impacto das buscas civilizatórias na produção dos jornais, no
bojo dos quais reside uma preocupação sempre constante com a
inclusão de Boa Vista naquilo que se chama, tantos nos jornais de
Boa Vista quanto em jornais de qualquer outro município da
bacia hidrográfica do Amazonas, civilização brasileira. De forma
complementar, um breve exercício descritivo e interpretativo de
ambos os jornais cujo título é Rio Branco, cujas repercussões
sociais podemos especular através das atividades educativas do
professor, maçom e intendente municipal Diomedes Souto Maior
(1879-1947) ou, no caso do segundo, das relações políticas
admitidas pelo jornal.
Já se tornou um lugar-comum dizer que a construção da
identidade na Amazônia foi atravessada, durante o período
republicano,
por
ambiguidades
que
resultaram
na
incompatibilidade da paisagem regional com a identidade
nacional. Esse, aliás, tornou-se o grande problema do século XX:
a maioria dos grandes projetos nacionais de integração foram
incapazes de penetrar as fronteiras instáveis ou nem sequer
imagináveis da Amazônia. Alguns desses equívocos são
retratados, de forma emblemática, pelas produções artísticas de
Hahneman Bacelar90 (1948-1971). Suas pinturas demonstraram a
subserviência de uma Amazônia vista como celeiro, raiz de um
povo cuja miscigenação teria enfraquecido os traços autóctones
de expressão e manifestação histórica (Apud. SOUZA, 1977). O
historiador Márcio Souza acrescenta que o processo de
construção de uma civilidade branca resultou no apagamento
gradativo da identidade do amazônico: num primeiro momento,
diante da metrópole portuguesa, na encarnação das atividades
missionárias e expedições militares; num segundo, diante do
discurso nacional que, a tudo vinculando, incorporou em sua
Pintor amazonense que cometeu suicídio na cidade de Belém no dia 22 de Fevereiro
de 1971.
90
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estrutura povos de atrações e fisionomias bastante diversificadas
sob a égide de uma falsa unidade. Para entendermos esse
fracionamento, a História da palavra impressa, ainda que não
responda de forma completa a estes problemas, possui valor
fundamental.
No percurso de criar uma nação e dar corpo a um
conjunto de histórias, a Amazônia foi cuidadosamente pintada e
repintada, segundo pressões pragmáticas exercidas muitas vezes
“de cima para baixo” pelo governo central ora monárquico ora
republicano. Parte desse problema da construção da história
amazônica se dá em virtude de uma relação precária com a
própria concepção de história, incapaz de perceber as tensões
implícitas em discursos que mencionam a mansidão, resignação
ou mesmo a preguiça do indígena. Essas pressões que soterraram
a identidade amazônica tiveram como principais eixos as
atividades missionárias, militares e a construção das burocracias
administrativas. É curiosa, nesse sentido, a sensação transmitida
pelo colonizador Aguirre91 que, retratado por Werner Herzog
(1942-), distribui significados para o mato indistinto, na esperança
de fundar um novo reino tropical. Ocupar a terra erma era situar
espaços, criar sentidos específicos, por meios tão diversificados
quanto operações cartográficas e abertura de picadas92. Paralelo
ao drama amazônico que se desenrolou nas margens do
Amazonas, uma grande variedade de narrativas é deixada em
segundo plano. São os dramas dos sertões, vivenciados no
longínquo Purus e no Acre, no Alto Rio Madeira, no vasto e
vazio Rio Negro, cujo afluente Rio Branco possuía sérias
limitações de navegação.
A ocupação de Boa Vista93, portanto, exprime mais um
destes dramas. Vinculada ao crescimento de Manaus, a cidade foi
91Aguirre

foi conhecido por El Loco e tornou-se célebre por sua última expedição que
desceu o Rio Amazonas a procura do El dorado.
92

Pequenos caminhos abertos em mata fechada por meio de facões e enxadas.

93Em

1858 o comandante do Forte São Joaquim era Inácio Lopes de Magalhães que
possuía uma fazenda de nome Boa Vista às margens do rio Branco, onde, no dia 9 de
novembro, desse mesmo ano, a freguesia de Nossa Senhora do Carmo situada na foz
do rio Catrimani é transferida conforme a lei no 92. Em meado do séc. XIX o forte São
Joaquim entra em declínio e apenas o povoamento de N. Sa do Carmo já com o nome
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oficializada durante o ciclo da borracha, sendo responsável por
fornecer produtos agropecuários para os polos produtores do
ouro branco. Essa ocupação revelou, numa escala menor, os
próprios conflitos que implicavam a chegada da civilização nas
regiões remotas da selva amazônica. A capital de Roraima na
época denominada Vila de Boa Vista do Rio Branco permaneceu
durante muito tempo um experimento agropecuário, aspirando
pelo contato mais frequente com as áreas centrais através das
embarcações ou agências postais.
Em 1904, o governador do Amazonas, Constantino Nery
(1859-1924), o fotógrafo Georg Hüebner, em conjunto com o
engenheiro militar Alfredo Ernesto Jacques Ourique (1848-1932)
subiram o Rio Branco, a bordo do Vapor Mararyr (OURIQUE
1906, p. 9) e documentaram a vida ribeirinha e a criação de gado
bovino nas grandes fazendas nacionais no Rio Branco, “São
Marcos” e “São Bento”, origem da maior parte da carne que
abastecia Manaus. A vila de Boa Vista do Rio Branco estava
situada então:
na margem ocidental, foi fundada há mais ou menos trinta
anos, quando para o ponto em que esta se transferiu a
pequena povoação de S. Joaquim que demorava à sombra
das baterias do forte do mesmo nome. É cabeça da
Comarca do Rio Branco, Capital do Município, e mantém,
com regular frequência, duas escolas primárias para os
dois sexos. Além dessas, há duas outras escolas no Alto
Rio Branco, uma na Capela e outra no Igarapé Grande do
Uraricoera. Do seu cômodo porto, cortado pela natureza
em curva regular no barranco da margem, sobe-se por
suave ladeira até o chapadão, em pleno campo, onde está
construída a vila. Seu conjunto apresenta perspectivas em
geral encantadoras e, de alguns pontos de vista, realmente
belas. Possui boas casas, algumas de alvenaria e uma
capela edificada singelamente, mas com relativa elegância.
de Boa Vista continua a existir. O Município de Boa Vista é criado com o decreto 49
em 9 de julho de 1890. O então governador do Amazonas, Algusto Ximeno de Ville
Roy, promove a freguesia de Nossa Senhora do Carmo à vila de Boa Vista do Rio
Branco tendo como primeiro prefeito o senhor João Capistrano da Silva, isso em 25 de
julho de 1890.
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Pode-se considerar Boa Vista como o centro mais
importante de todo o movimento comercial, industrial e
agrícola do Alto Rio Branco (OURIQUE, 1906, p.13)

Conforme Hamilton Rice (1875-1956) (1978), por volta
de 1924, a Vila de Boa Vista contava com 164 casas e
aproximadamente 1200 habitantes. Os esforços civilizatórios de
guiar esse pequeno grupo, afastando-o do concubinato e
buscando manter uma identidade ora republicana e ora cristã,
levou à criação também de jornais que só recentemente vieram ao
lume historiográfico, O Rio Branco e O Jornal do Rio Branco. Este
último, a iniciativa mais sólida que teve Boa Vista até os
impressos da década de 50 e também aquela da qual restam mais
exemplares disponíveis para consulta histórica, receberá especial
atenção neste capítulo. Contudo, cabe ao Rio Branco, “Jornal
Independente”, o título de primeiro jornal impresso de Boa Vista.
O que se sabe, de forma preliminar, é que a necessidade de
incorporar elementos arredios à civilização que se pretendia
construir, produzindo uma identidade uniforme e letrada
vinculada à consciência nacional é vista como extremamente
necessária pelas autoridades locais. O jornal, nesse sentido,
funciona como um espaço de sociabilidade que permite a troca de
experiências, a organização do espaço urbano, seja por meio do
anúncio de propriedades, realizações de festas ou bailes em
determinadas localidades e apresentação contínua de indivíduos
considerados exemplares.
Organização política de Boa Vista: a Maçonaria e a Igreja
O esforço acadêmico recente tornou a história de
Roraima mais compreensível para os seus moradores. Este
esforço vincula o crescimento urbano de Boa Vista à atividade
agropecuária, fundamento econômico da região na transição do
século XIX para o XX. Essa atividade era então dependente da
existência de um mercado crescente no Amazonas que, sobretudo
a partir do ciclo da borracha, tornou-se atrativo para migrantes
nordestinos, entre os quais o supracitado Diomedes Souto Maior.
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Com a lei 132 de 29 de julho de 1865, as terras a partir das
corredeiras do Rio Branco até o Norte passaram a pertencer à
freguesia de Nossa Senhora do Carmo, vinculada à província do
Amazonas, município de Moura. No relato de Henri Coudreau,
durante sua viagem em 1887 pelo rio Branco, "a população de
Boa Vista compõe-se de brancos, mamelucos e índios. Esses
últimos prestam serviços domésticos e trabalham para os
brancos". Foi através das secas nordestinas que a população
passou a assumir mais elementos étnicos:
o fluxo migratório chegou a alcançar o rio Branco.
Inicialmente vieram grupos originários do Maranhão e,
sucessivamente, famílias inteiras de todo o Nordeste
brasileiro (...) A relação dos índios com os brancos foi de
evidente submissão. Os índios foram obrigados a
aprender o português e a trabalhar em troca de comida,
roupa e ferramenta, muitas vezes em situação de
escravidão (FERRI, 1990 p. 22).

Em meados do século XIX, o forte São Joaquim entrou
em declínio e apenas o povoamento de Nossa Senhora do
Carmo, já com o nome de Boa Vista, continuou a existir. Com a
República Brasileira instituída, o Município de Boa Vista foi
criado com o decreto 49 em 9 de julho de 1890. O governador do
Amazonas na ocasião, Augusto Ximeno de Ville Roy, promoveu
a freguesia de Nossa Senhora do Carmo à condição de vila de
Boa Vista do Rio Branco, tendo como primeiro prefeito o senhor
João Capistrano da Silva em 25 de julho de 1890. Um ano mais
tarde, a Constituição favoreceria a ocupação fundiária no Vale do
Rio Branco.
A inexistência de vias terrestres e a limitação da navegação
no Rio Branco dificultaram a integração da vila de Boa Vista ao
restante do Estado. Como lembra Barros (1995), “subordinada ao
Estado do Amazonas até o ano de 1943, Boa Vista não detinha a
função de sede de decisões políticas. Era somente um apêndice,
uma ponta de ocupação. A povoação era uma malha com três
ruas paralelas à margem do Rio Branco” (Apud VERAS, 2009, p.
57). Esta povoação teve como principal origem a dispersão de
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migrantes nordestinos em busca de melhores condições de vida
(NETO, 2011, s/p), seduzidos pelos discursos inerentes ao ciclo
da borracha – na ocasião, a atividade agropecuária em Boa Vista
podia ser vista como um desdobramento do ouro branco – e,
num segundo momento, pela própria crise da extração da
borracha. As formas de ocupação do vale do Rio Branco, entre
elas a grilagem das terras estatais, favoreceu o enriquecimento das
famílias proprietárias dos grandes rebanhos bovinos. Tais fatos
preocuparam os missionários beneditinos, podendo ser
percebidos nas seguintes recomendações de D. Gerardo van
Caloen:
O primeiro interesse dos monges deve ser o cuidado
espiritual dos cristãos da diocese, através das visitas às
fazendas e lugares habitados. Devem fundar um colégio
para os filhos dos fazendeiros e ter mansidão e paciência
para ganhar os corações de todos. Devem também manter
boas relações com o Sr. Bento Brasil, autoridades e
fazendeiros (Apud VANTHUY, 2000, p.79).

O desejo de “manter boas relações” com a oligarquia
local, patente no nome de Bento Brasil, foi parcialmente
dissipado logo na chegada dos beneditinos à vila de Boa Vista. A
tensão vivida pelos monges em relação à ocupação da terra e à
propriedade do gado bovino teve início em 1906, quando D.
Gerardo solicitou ao governo brasileiro a área da fazenda São
Bento94 para a organização da missão beneditina95. Porém, em
1909, ao chegarem à vila de Boa Vista os monges sentiram

Em meados do séc. XVIII a Coroa Portuguesa, fundou três fazendas Reais no Vale
do Rio Branco, são elas: A fazenda do Rei com o nome de Fazenda de São Bento, entre
o rio Uraricoera e o Rio Branco. A segunda foi criada as proximidades do Forte São
Joaquim com o nome de São José. A terceira conhecida por Fazenda São Marcos foi
fixada entre o rio Uraricoera e o Tacutu.
94

95“A

administração desta fazenda passou ao vigário geral; da Prelazia, quando no dia 19
de maio de 1909 lhe foi entregue o governo da dita Prelazia pela autoridade diocesana
do Amazonas. O ato da entrega realizou—se na matriz de Manaós e em presença do
proprietário Snr. Bento Brasil, procurador da fazenda”.
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na pele que o elo de todos os entraves e questões no rio
Branco é o gado e a fazenda. Primeiro quando solicitaram
os bens (gado) da fazenda da paróquia, da qual era
procurador aquele que d. Gerardo recomendava de ter
boas relações, Bento Brasil, o mesmo não quer devolver,
pois terra não havia. Em busca do lugar chamado S.
Bento, que havia sido requisitado ao governo federal para
o mosteiro e primeiro núcleo missão, descobriram que
estava retalhado por usurpação e apropriação de vários
fazendeiros. D. Gerardo aconselha-os a não brigarem com
ninguém, pois desde maio estava à espera do parecer do
inspetor de Manaus, para que o ministro assinasse o
pedido. Os fazendeiros não aceitam muito esta ideia de
padres fundarem missão no meio de índios. Aqui está a
raiz das futuras perseguições (VANTHUY, 2000, p. 80).

Em janeiro de 1907, por exemplo, D. Miguel Kruse
enviou ao Cardeal Merry Del Von, secretário de Estado do Papa
Pio X, um relatório em que descrevia as condições precárias do
trabalho missionário no vale do Rio Branco. D. Miguel afirmava,
na ocasião, que [...] “tribos” inteiras já teriam caído, presas dos
"missionários da heresia", como preferia dirigir-se aos pastores
anglicanos que se estabeleceram na fronteira do Brasil com a
Guiana Inglesa a partir da segunda metade do século XIX
(VIEIRA, 2007, p. 89). A organização jurídica das prelazias foi
determinada em 1903 garantindo sua autonomia frente às
dioceses. Nesse mesmo ano, o Bispo do Amazonas propôs aos
monges Beneditinos, recém chegados da Alemanha para os
mosteiros brasileiros, que evangelizassem os povos indígenas no
Vale do Rio Branco. Somente a partir de 15 de agosto de 1907,
com o decreto pontifício E Brasiliana e Reipublica e dioecesibus
aconteceu a primeira divisão eclesiástica no Amazonas com a
criação da prelazia do Rio Branco.
A Paróquia de Nossa Senhora do Carmo foi entregue aos
beneditinos pelo padre Manuel Furtado em 1909 (Fotografia 01)
onde encontraram as tensões políticas, econômicas e culturais
orquestradas por meio do poder, da posse da terra e do gado. Os
principais beneditinos foram D. Acário Demynk, D. Adalberto
Kaufmelh, D. Beda Goppert, D. Boaventura Barbier e o Bispo
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prelado do Rio Branco D. Gerardo van Caloen, que em 1916
passou a ser o editor do Jornal do Rio Branco. Os padres recémchegados puseram-se a trabalhar em prol de uma grande reforma
na pequena capela (Fotografia 02), que durou por volta de quatro
anos até seu término em 1913. Foi nesse momento que a Matriz
de Nossa Senhora do Carmo começou a ganhar seu contorno em
estilo germânico.

Fotografia 01 – A matriz de Nossa Senhora do Carmo, a princípio, foi uma
pequena capela construída por padres franciscanos em 1892. Fonte: Acervo
pessoal, prof. Maurício Zouein.
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Fotografia 02 –“As obras da igreja Matriz de Boa Vista continuam paradas até
hoje pela absoluta falta de oficiais. Já estão preparados os madeiramentos e as
telhas para o edifício” (Jornal do Rio Branco’ nº 3 de janeiro e fevereiro de
1917). Fonte: Acervo pessoal prof. Maurício Zouein.

Antes de descrevermos os desdobramentos deste conflito
é importante ilustrar o sentimento pouco harmônico existente
entre a igreja católica e os maçons na região. Entre 1861 e 1890, a
igreja na Amazônia era composta por apenas uma única diocese
estabelecida no Pará. Nesse período, D. Antônio de Macedo
Costa era, no interior do clero, aquele que incentivava a
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independência da igreja frente ao Estado e opositor ferrenho da
Maçonaria. D. Macedo interditou duas entidades religiosas no
Pará por abrigarem maçons. Dom Pedro II, ele mesmo maçom,
solicitou que a interdição fosse anulada, mas D. Macedo manteve
sua posição e, em virtude disso, foi sentenciado em 1874 a 4 anos
de trabalhos forçados.
Com a desanexação da prelazia do Rio Branco da diocese
do Amazonas, o patrimônio da Capela de Nª. Sª. do Carmo na
Vila de Boa Vista passou a ser gerenciado pelos beneditinos. Um
desses patrimônios foi a Fazenda de São Bento, entregue ao
vigário da prelazia do Rio Branco no dia 19 de maio de 1909,
durante ato solene na Matriz de Manaus com a presença do
Coronel Bento Brasil, até então administrador da Fazenda. Outro
fator que contribuiu para a tensão vivida pelos missionários
estava ligado à fundação, em 1909, da loja maçônica “Paz e
Progresso do Rio Branco” com 48 membros pertencentes ao
ciclo das amizades do Coronel Bento Brasil96 (CIRINO, 2009, p.
61), dentre os quais estava, muito provavelmente o Prof.
Diomedes Souto Maior, editor do Rio Branco, “Jornal
Independente”.
De acordo com D. Achaire Demuynck, a autoridade da
loja maçônica na vila de Boa Vista era duvidosa, pois
fora instituída por um aprendiz de 30 grau e não tinha
relação com a Grande Ordem do Amazonas. Os
beneditinos concluíram, então, que a criação da loja tivera
o propósito de neutralizar as atividades da missão. Diante
das circunstâncias, eles decidiram mudar para Fazenda
Calunga e ir à Vila apenas para o exercício das atividades
pastorais e reservaram o restante do tempo para realizar
viagens apostólicas nas áreas indígenas (Apud. CIRINO,
2009, p. 61).

A situação ficaria pior quando, no dia 20 de novembro,
Para maiores informações a respeito das divergências entre os beneditinos e a
oligarquia do Rio Branco ver: “Archiasbadia Nullins de Nossa Senhora do Monserrate
do Rio de Janeiro. Relatório da perseguição dos Missionários e chonicado Rio
Branco.Novembro de 1909 até abril de 1910”.
96

LUÍS FRANCISCO MUNARO (ORG.) | 237

após a celebração da missa na Capela de Boa Vista por parte do
R.P.D. Alberto, um senhor mencionando ser padrinho de uma
criança veio pedir-lhe o batizado. Até então, as perguntas de
praxe tinham sido prontamente respondidas: se o homem era
casado, religioso etc. Quando, contudo, o senhor afirmou ser
maçom, D. Adalberto interrompeu as perguntas e explicou que a
igreja proibia os padres de aceitarem padrinhos maçons. O
senhor respondeu rudemente ao padre. Esse senhor era Adolfo
Brasil, filho do Coronel Bento Brasil. A partir daí o
desentendimento estava pronto, opondo de um lado o poder
religioso e de outro o político.
Segundo o eclesiástico Joaquim Gondim, no que
concerne aos aspectos sociais e urbanos a configuração do
povoado de Boa Vista, apesar da sua limitação populacional,
ainda subsistia de forma estável, possuindo até disponibilidade de
energia elétrica:
Não é grande o movimento comercial e industrial da
localidade, mas está de acordo com as necessidades da
população, que é de seiscentas e vinte e uma almas,
segundo o último recenseamento. Boa Vista conta com
quatorze mercearias, um botequim, uma pharmácia, duas
oficinas de ferreiro, uma carpintaria e funilaria, uma
barbearia e o importante estabelecimento “canto da
fortuna”, do Senhor João Secundino Lopes, que explora,
conjuntamente, o comércio de fazendas, miudezas e
estivas, além da indústria da panificação e do fabrico de
sabão, servindo-se no preparo de seus produtos, de
machinismos especiais. O seu estabelecimento, o único
que possui bombeamento d’água, achava-se provido de
instalações elétricas (1922, Apud VERAS, 2009, p. 70).

As estimativas feitas por visitantes podem variar, nunca
ultrapassando a margem de 1200 habitantes. Entre estes estão
portugueses, brasileiros, mestiços, índios e negros vindos da
Guiana Inglesa (Apud VERAS, 2009, p. 71). As casas eram
simples, de pau-a-pique, construídas através dos recursos então
mais fáceis de encontrar na região e até hoje comuns em algumas
das ruas da cidade. Segundo D. Pedro Eggerath, em 1920 a
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cidade se organizava às margens do Rio, ao redor da Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, que constituía então o centro da
cidade, ajudando a demonstrar o poder exercido pelo clero local:
O aspecto das casas, construídas em parte de pedra e cal,
cobertas de telhas e dispostas ao longo de ruas largas, é
difícil de descrever, muito embora esteja a sede deste
enorme município representado apenas por 200
edificações, entre casas e barracas, distantes umas das
outras, o que explica a razão das muitas ruas e o fato de
parecer Boa Vista, de longe, muito maior do que
realmente é. A sua população que se pode estimar em
1300 habitantes, compõe-se na sua maioria de famílias de
fazendeiros do Rio Branco. Perto do lugar de
desembarque, vê-se em uma das praças a Igreja de N. S.
do Carmo, de construção antiga e, até sendo concertada
dignamente. O edifício da municipalidade fica logo em
frente ao porto; é de feitio simples, mas sólido. As demais
edificações são em sua maioria casas de famílias, afora
alguns negócios e barracas (Apud VERAS, 2009, p. 72).

O contexto de formação e dispersão do povoado,
portanto, está ligado a alguns fatores principais ainda na década
de 1910: o fornecimento de gado vivo para o mercado de Manaus
(NETO, 2011, p. 8), a extração de minérios ao norte de Boa Vista
e a crise da borracha. Um primeiro impulso mais substantivo
aconteceria apenas a partir do final de 1930, concentrado na
Tríplice Fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela (NETO,
2011, p. 12). Por outro lado, a chegada dos migrantes favoreceu o
acirramento das rivalidades religiosas e políticas, sobretudo
quando vinculadas às heresias que preocupavam as autoridades
eclesiásticas.
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Os jornais Rio Branco
O Rio Branco, Jornal Independente,97 foi uma iniciativa de
1914 vinculada ao professor e futuro intendente municipal
Diomedes Souto Maior, ex-militar conhecido pelo pioneirismo
nos projetos educacionais em Boa Vista. O local de impressão era
a Rua Sebastião Diniz, em Boa Vista, tendo como proprietários
Alfredo Carmo Ribeiro e Diomedes Pinto Souto Maior, como
administrador-gerente Ananias Linhares e Redatores Mizael
Benedo, Artur Lago e Antonio Seabra. Segundo Beserra e
Nascimento (2000), a atuação de Diomedes Souto, antes e
durante a publicação do jornal, remete a um projeto de educação
em Roraima que durou quatro décadas (p. 43). Vindo da Paraíba
para Roraima em 1905, Diomedes presenciou tanto a crise da
borracha quanto o início da exploração mineral que aumentou o
movimento migratório para Roraima (MAGALHÃES, 1986).
Outra informação, contudo, constante no Jornal Hury de 1904,
sugere que Diomedes estava nesse mesmo ano em São Joaquim,
Alto Rio Negro: “a chamado da Diretoria da Instrução Pública,
seguirá para Manaus no próximo vapor o Sr. Diomedes Souto
Maior, digno professor desta povoação. Desejamo-lhe felicidades
e que seja breve o seu regresso (Hury, 15 de junho de 1904, p. 1).
Na condição de militar, Diomedes envolveu-se com os
debates políticos que marcaram a transição do regime
monárquico para o republicano no Brasil, pouco antes de
abandonar a vida militar e se dedicar ao magistério (p. 48). Sua
atuação como professor em Roraima iniciou na Fazenda Aramirá
(município de Normandia), localizada nas proximidades do rio
Maú de propriedade do Sr. Cavalcante Mello. Em seguida,
conforme Beserra e Nascimento, “ele se instalou em fazenda de
propriedade de José Magalhães às margens esquerdas do Rio
Branco, denominada São Lourenço” (2000, p. 48). Segundo
registros orais, o Prof. Diomedes recebia escassas mensagens do
exterior de Roraima através da Repartição Geral dos Telégrafos
Formato: 19x29 cm / 25,5 x 35,5 cm. A partir do 2º número este jornal passa a
circular com novo título e subtítulo: “O Rio Branco – Orgam hebdomadário, literário,
noticioso e comercial”
97
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que eram entregues em suas mãos (Ibid). As autoras ainda
lembram o seu hábito de ouvir, nas vésperas da Segunda Guerra
Mundial, a BBC, e mencionam sua presença numa festa maçônica
em que ele recebeu, em seu relógio, o selo da Maçonaria (Ibid, p.
50).
Esse detalhe demonstra alguma distância entre os editores
do primeiro e do segundo jornal em Boa Vista. Como será visto,
a iniciativa beneditina enfrentou oposição dos fazendeiros e
militares que haviam aderido a maçonaria e flertado com
doutrinas kardecistas. Os dois jornais, contudo, se aproximam
nos seus propósitos de engrandecimento da pátria republicana e
de construção de uma civilidade urbana. Logo nas suas palavras
iniciais, O Rio Branco afirma que irá
Pugnar com o máximo fervor pelo progresso desta região
de grandeza hipergênica; advogar com ardor cívico e
dentro da esfera traçada pelo nosso direito público
constitucional, a liberdade pessoal em todas as suas
manifestações; combater com energia e à luz da legislação
hodierna a marcha *** do crime, em uma palavra, lutar
pelo direito - eis, em breve síntese, o polo que alvejamos
(15 de março de 1914, p. 1).

Essa linguagem grandiloquente é comum entre os
jornais das periferias amazônicas que se dirigiam a um público
ainda bastante limitado, composto de pares políticos e grandes
proprietários de terras. O jornal Rio Branco afirma ainda que irá
lutar pelo interesse dos “pequeninos” contra os “potentados”,
num discurso que pode ser considerado quase padrão:
Dentro do programa que traçamos, aparece hoje o
primeiro número do Rio Branco. Ele será o cetro daqueles
que sofrem a opressão dos potentados, será o
disciplinador dos que se afastarem da linha dos seus
deveres, na vida política e social. Filho de um esforço
ingente, ainda que pequenino, é uma ideia transformada
em realidade, e *** uma afirmação de que o querer é
poder (Ibid. p. 1).
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Na edição de 15 de março de 1914, o jornal narra, entre
outros acontecimentos, a chegada do delegado Abel Cardoso para
capturar os assassinos de Caetano Alves, a chegada do Dr.
Osmundo Camargo, a chegada do Dr. Virgílio do Carmo Ribeiro
(p. 2), além de descrever a dificuldade de aquisição de material
para impressão (p. 1), roubo de cabeças de gado de fazendeiros
(p. 3) e oferecer algumas notas sobre o funcionamento da escola
municipal (p. 3). As intrigas e disputas municipais ocupam boa
parte desta edição. Ela menciona, por exemplo, que “o ex
superintendente Capitão Domingos Coelho não quis entregar ao
seu substituto legalmente reconhecido o arquivo da Intendência,
passando apenas a chave do prédio, o que deu lugar a que o
morinha (sic) exclamasse pensativo: - neste pão tem formiga”
(Ibid. p. 2).
A carência de leitores ou de civilização era atribuída pelo
jornal à falta de preocupação das autoridades centrais,
responsáveis mais diretas pelo abandono das regiões periféricas
da Amazônia. Segundo o editorial:
o aparecimento do Rio Branco nas páginas jornalísticas vem
estimular a laboriosa população rio-branquense ao
progresso intelectual e material, cujo desenvolvimento,
embora lento, de todas as classes, não estacionara, apesar
do descaso dos poderes públicos, que, para esta
fertilíssima região, revelaram o mais visível e condenável
desprezo (p. 2).

Também é nítida a preocupação com a crise da borracha
que se intensificara na década de 1910, e cujos detalhes estão
suficientemente explorados nos capítulos deste livro sobre o
Amazonas e o Acre:
A crise orçamentária e financeira, que sufoca o estado, em
consequência da desvalorização da borracha, felizmente
não nos tem agido com tanto rigor como acontece com
outros municípios, que se mantém exclusivamente do
ouro negro pela simples razão de provermo-nos dos
nossos fracos recursos (p. 2).
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O jornal destaca espaço para falar sobre o clima, cujos
privilégios de plantio e cultivo de gado caberiam na Amazônia
“exclusivamente ao Rio Branco” (p. 2). Quanto às formas de
publicidade, os editores avisam que receberão artigos pagos e
itens publicitários através do contato direto com o diretor
Diomedes Souto Maior (pp. 2-3). Os dois anúncios disponíveis
nesta edição dizem respeito às atividades de Generaldo Veras
Filho, cirurgião dentista (p. 4) e ao estabelecimento comercial de
Francisco Marinho “proprietário afamado, [...] tem a venda
cerveja, wisk, cognacs, vinhos, águas minerais e a celebrada
penambucana todos ao copahiba do ***" (sic, p. 4).
Sob o mesmo nome Rio Branco (Imagem fac-similar 01),
apareceu, em 1918, um novo jornal com o subtítulo “Órgão
hebdomadário, literário, noticioso e comercial”.98 Seu editorial
apresenta o jornal como outro projeto civilizatório: “por entre as
mais fundadas e legítimas esperanças do que é natural, inicia hoje,
‘O Rio Branco’ a sua vida de imprensa indígena, como periódico
hebdomadário que se propõe a defender na medida de suas
forças, os interesses gerais dessa opulenta região” (7 de Julho de
1918, p. 1). As notícias se dividem entre notas sobre a Primeira
Guerra Mundial, em sua fase final, e a crise da borracha, em sua
fase mais crônica.

O administrador é, mais uma vez, Ananias Linhares: “Todo negócio relativo à parte
mercantil poderá ser tratado com o respectivo gerente e administrador das oficinas, Sr.
Ananias Linhares. Aceita-se colaboração de interesse geral, não sendo devolvidos os
autógrafos caso não sejam publicados. Redação e oficinas - Rua Sebastião Diniz. Boa
Vista. Rio Branco. Amazonas” (14 de julho de 1918, p. 2)
98
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Imagem fac-similar 01 – Frontispício do jornal Rio Branco, 07 de Julho
de 1918. Fonte: Acervo digital da Biblioteca Mario Ypiranga.

Da mesma forma que seu predecessor homônimo, o
jornal reclama a falta de atenção das autoridades centrais, mesmo
com os recentes progressos de Boa Vista nas atividades
agropecuárias (Ibid. p. 1). Para os editores, somente o trabalho
poderia impulsionar a vila rumo à civilização, afastando seus
habitantes do contágio com “doutrinas erradas”, numa fórmula
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bastante próxima à dos prelados capitaneados por Geraldo
Caloen. O jornal menciona, inclusive, os “jogos de morto”
(possivelmente alguma prática espírita ou umbandista):
O Governo da República, recomenda à população rural
que intensifique tanto quanto possível a produção dos
campos, chegando mesmo a sugerir aos Governos dos
Estados - de acordo com uma indicação do Comité de
Produção Nacional - a necessidade de influir junto às
Municipalidades no sentido de serem sistematicamente
reprimidos a vadiagem e o jogo de morto a se aplicarem com a maior
eficiência, nos trabalhos rurais, os braços disponíveis existentes (p. 1,
grifos do autor).

As notícias de chegadas e partidas são constantes.
Referem-se ao interior do Estado, rumo a Caracaraí ou Mucajaí,
ao norte na fronteira com a Guiana e, sobretudo, Manaus, para
onde os cidadãos ilustres partem constantemente. Um desses
indivíduos chegados recentemente foi “o Sr. Diomedes Pinto
Souto Maior, que na qualidade de Intendente Municipal, vem
tomar parte na reunião do Conselho marcada para o dia 14 do
corrente” (p. 2). Nestas duas edições, ora Diomedes, ora Misael
Guerreiro aparecem como Intendente. Outro acontecimento ilustre
diz respeito à chegada de Manaus, na lancha Ajuricaba, “do Sr.
Coronel Bento Brasil, abastado fazendeiro e comerciante nesta
vila. O Sr Coronel Bento Brasil que foi àquela capital ***
interesses comerciais *** Ao digno cidadão as nossas afetuosas
saudações” (p. 2). Através das referências constantes aos
habitantes locais, sobretudo aos mais ilustres, o jornal vai
reforçando os círculos de sociabilidades letradas em Boa Vista e
montando um espaço que constituiria uma espécie de
apresentação da elite e reforço do status quo desses grandes
proprietários.99 Na edição de 14 de julho, o jornal comenta a
Seguem abaixo alguns nomes de aniversariantes que podem ter algum interesse para a
historiografia política, incluindo o próprio Coronel Bento Brasil e a filha de Misael
Guerreiro:Capitão Leonardo Amorim, Walter Castelo (filho do falecido Dr. Castello
Branco, ex-juiz de direito, Cléa da Costa Gomes, filha do Sr. Manoel da Costa Gomes,
Waldir Leal, Pedro Rodrigues (fazendeiro), Coronel Bento Brasil (abastado fazendeiro e
99
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positiva recepção que teve entre os moradores, mencionando
também as várias visitas que teve nos dias anteriores. Os
indivíduos mencionados são pelo menos 20, distribuídos em
categorias como fazendeiros, comerciantes, advogados e
autoridades públicas (Tabela 1)
Nome
Função
1
Capitão Manoel Lopes de Magalhães
Presidente do Conselho
2
Coronel Manoel Pereira Pinto
Delegado de polícia
3
Oscar Ferreira
Escrivão e tabelião
4
Antonio Dias de Souza Cruz
Vice-consul de Portugal
5
João Antonio de Medeiros
Abastado capitalista
6
Mario de Souza Cruz
7
Diomedes Souto Maior
Professor
8
Manoel Oliveira
Tenente de polícia
9
Carlos Pereira da Silva
Comerciante
10
Misael Mendes Guerreiro
Intendente
11
Sizenando Lima
Fazendeiro
12
Francisco Marques
Comerciante
13
Manoel Maria da Silva Marques
14
Coronel José Magalhães
Advogado
15
Costa Gomes
Advogado e colaborador
16
Tenente-coronel João Capistrano da Silva Mota
Fazendeiro
17
Bernardino de Souza Cruz
18
Romeu Caldas
19
Homero Sapará de Souza Cruz
Fazendeiro
20
João Secundino Lopes
Comerciante
21
Luiz Miranda de Almeida
Artista
TABELA 1: Visitas recebidas pelo O Rio Branco, edição de 14 de julho
de 1918. FONTE: Acervo digital da Biblioteca Mario Ypiranga.

Mais importante, nestas primeiras edições, é o
reconhecimento do término daquele que foi o maior
empreendimento impresso de Boa Vista até pelo menos a década
de 40, o jornal dos monges beneditinos Jornal do Rio Branco. É este
reconhecimento que também permite precisar a extensão de
comerciante), Dr. Arthur José de Araujo (juiz municipal), Stella (filha do S. Misael
Mendes Guerreiro, vice-presidente da Intendência Municipal). (p. 2)

246 | RIOS DE PALAVRAS: A IMPRENSA NAS PERIFERIAS DA AMAZÔNIA (1821-1921)

tempo que durou o predecessor, dada a disponibilidade nos
arquivos apenas de edições de 1916 e 1917:
Por motivo de força maior, está suspensa desde fevereiro
passado, a publicação do nosso colega, o Jornal do Rio
Branco, órgão mensal defensor dos interesses dos
moradores do Rio Branco, que se edita sob a competente
direção do Exmo. Sr. D. Geraldo de Caloen. São os
nossos votos que se ative o reaparecimento do nosso
ilustre confrade, que muitos benefícios vinha prestando à
população deste município (p. 3).

Outra referência é feita a D. Geraldo de Caloen,
“acometido de febre palustre” (p. 3), para o qual o jornal faz as
melhores recomendações. Esta breve troca de gentilezas pode
esconder alguma tensão existente entre os dois periódicos. Como
de praxe nas cidades periféricas da Amazônia, a existência de dois
jornais costuma indicar uma disputa política em torno da
prefeitura. É fato que os beneditinos se opunham às autoridades
formadas em torno da exploração das terras. Contudo, na medida
em que percebidos como autoridades religiosas, podem ter sido
poupados de um conflito mais direto, salvo em determinadas
ocasiões mais tensas envolvendo proprietários como Bento
Brasil.
O jornal também traz um conjunto mais completo de
itens publicitários: Marghantaria, Manaus, Compra-se e vende-se
gados e couros; Armazens ‘Rosas’ De J. C. Araujo, Manaus,
Estivas Fazendas, Miudezas e Ferragens; Ferraria Popular, “A
Portugueza”, recebendo estivas, fazendas, miudezas e ferragens
de Manaus; Saboaria Rio Branco, de João Secundino Lopes e a
Casa Brasil, de Bento Brasil (Imagem 02).100

Destas duas edições ainda cumpre destacar a coluna sobre futebol “Schootando” e
também a “Coluna social”, destinada para o comentário de amenidades locais.
100
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Imagem 02 - Publicidade da Casa Brasil, O Rio Branco 7 de junho de
1918, p. 3 Fonte: Acervo digital da Biblioteca Mario Ypiranga.

Um projeto beneditino: Jornal do Rio Branco
O Jornal do Rio Branco foi um projeto construído nas
oficinas beneditinas, entre os quais residia um exagerado temor
com relação à presença dos espíritas que se multiplicavam,
segundo os redatores, numa região abandonada pela lei e pela
religião. A circulação do jornal remete aos anos de 1916 e 1917.
O subtítulo do jornal, “Órgão dos interesses dos moradores de
Boa Vista” alude à vila recém construída. Sua circulação era
mensal, seus proprietários declarados Dias Medeiros e Cia e
Misael Guerreiro, da Prelazia do Rio Branco, mencionado pelo O
Rio Branco, um ano depois, como Intendente Municipal, o que
sugere que não havia tensão política entre a intendência municipal
e este projeto jornalístico. Entre os diretores constavam Geraldo
O. S.B.– Prelado do Rio Branco e Dr. Arthur Virgílio do Carmo
Ribeiro – Juiz de Direito. Entre os principais redatores, Pe
Boaventura Barbier, Vigário Geral; Paulo Eleutherio e Bezerra de
Moraes.
O jornal possuía quatro páginas divididas entre as colunas
fixas “Parte Editorial”, assinada pelo bispo Gerardo Caloen;
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“Parte Diocesana”, com reflexões sobre o espiritismo e
divulgando os nomes das pessoas que contribuíram com esmolas
para a Matriz; “Parte Variada”, com decretos municipais e
audiências públicas e, por fim, as colunas de informações
nacionais e internacionais “Várias Notícias do Brasil” e “Várias
Notícias do Estrangeiro”. A assinatura do Jornal do Rio Branco
acontecia na Casa Sempre-Serve pertencente ao cidadão Misael
Guerreiro. A Igreja, que funcionava como núcleo da cidade,
também orientava o caráter da publicação, buscando assimilar os
vários habitantes da localidade e evitar as práticas consideradas
abusivas (inclusive aquelas relacionadas ao espiritismo e à
mancebia). A organização do poder local girava em torno dos
caciques que monopolizavam a oferta de terras, acabando por
reproduzir o sistema de poder da República Velha e sua política
de disputa das migalhas do poder central (VIEIRA, 2003, p. 8).
Tratava-se, portanto, de uma sociedade fundamentalmente
agrária, fator que só começou a ser revertido a partir das
iniciativas de urbanização da década de 40. Presume-se que, em
virtude do poder financeiro, também esse era o público principal
do trio de jornais.
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Imagem fac-similar 05 - Medindo 30cm por 40cm o Jornal do Rio
Branco era dividido em quatro colunas. Fonte: Acervo do Núcleo de
Pesquisa Semiótica da Amazônia

O jornal e sua proposta civilizadora implicavam colocar
os habitantes de Boa Vista em conexão uns com os outros e, mais
importante, com o país que o Governo Republicano estava
criando. Isso dizia respeito a ter em mente alguns requisitos
civilizatórios capazes de organizar toda a atividade do tipógrafo: a
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busca pela inserção harmônica e racional da religião católica no
cotidiano boa-vistense, a organização social baseada na
urbanidade, a moralização e desenvolvimento de costumes
sociáveis e monogâmicos, o estabelecimento de conexão de
identidade com o resto do país e o desenvolvimento de políticas
educacionais de maior alcance.
As quatro páginas do jornal eram divididas em quatro
colunas. Segundo o redator, a tipografia era proveniente da Itália,
motivo pelo qual não tinha disponível o sinal gráfico “til”
(Janeiro-fevereiro de 1917, p. 1). O redator definiu-se ainda como
um jornalista cujo propósito é integrar o Rio Branco ao resto do
país sob o signo da religião católica já que, além de jornalista,
também era um bispo (Junho de 1917, p. 1). Para ele, o dever de
jornalista é ser porta-voz da opinião pública, convertendo o seu
conhecimento em suporte para o desenvolvimento da
comunidade como um todo. Ele definiu o seu papel pedagógico,
por exemplo, alertando a população para a necessidade de ferver
a água:
É nosso estrito dever de jornalista preocupado do bem geral
deste povo, de insistir novamente sobre esta
recomendação tão séria do sábio clínico, que aliás, o
‘Jornal’ tinha feito já aos seus leitores. Pedimos, pois,
encarecidamente, a todo o povo do Rio Branco, de nunca
mais beber água que não tenha sido fervida (Janeiro de
1917, p. 3, grifos nossos).

Ao contrário do modelo jornalístico que se desenvolveria
mais tarde em torno dos padrões de escrita objetivos, o papel do
jornalista ainda era visto como um comprometimento patriótico e
religioso com a comunidade que estava sendo construída,
vinculando-a aos modelos de cidades em torno de um poder
centralizado. Apesar dos conflitos nítidos na instalação dos
beneditinos no povoado, o jornal manteve distanciamento quanto
a tocar diretamente nos temas da Maçonaria. Não é segredo que a
doutrina kardecista/espírita estava entranhada de alusões aos
princípios de deísmo ou desrespeito ao clero, implícitos na
“Ordem Universal” da Maçonaria (RIMMÔN, 2013). A forma
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possível dos beneditinos atacarem os influentes indivíduos
maçons foi sugerindo a observância estrita da religião considerada
correta, baseada nos princípios do sólido catolicismo orientado
pelo Vaticano e criticando, sempre que possível o espíritismo e o
kardecismo.
O jornal trouxe, desta forma, em todas as suas edições
uma “parte diocesana”, voltada para o ensinamento da doutrina.
Essa preocupação não deve parecer assombrosa, dada a grande
presença de elementos religiosos provenientes da cultura negra e
indígena, ainda hoje uma característica da região e, sobretudo,
elementos maçônicos, considerados, como já se observou, uma
heresia pela Igreja Católica. Dada a imagem arranhada dos padres
na vila, percebidos não incomumente como gananciosos e
exploradores, a tipografia tinha também o objetivo de refazer sua
reputação, reforçando os vínculos do boavistense com as
iniciativas beneditinas de organização social:
os padres não são estes inimigos do povo, malfeitores e
gananciosos, como muitos aqui no Rio Branco,
pervertidos por más feituras, e sem o acreditarem eles
mesmos, o dizem publicamente; 2º que a representação do
Prelado do Rio Branco, feita em 1909, era bem fundada a
tal ponto que foi atendida pela dita Assembleia, e que
escapamos assim, no Rio Branco, a mil misérias e
dificuldades administrativas, a não falar nos erros do
Correio (Abril/Maio de 1917, p. 3).

Nesse sentido, o jornalista e bispo admitiram ser seu
dever, em primeiro lugar, o serviço prestado à religião católica e,
num segundo, o amor devotado à pátria. Assim, suas atividades
exigiam bastante preparo intelectual na hora de evitar o risco de
contágios com o espiritismo: “Somos patriotas assim como
somos católicos. Nosso dever é amar a Pátria, sustentá-la,
defender sua honra, como amamos e defendemos a Santa Igreja
Católica nossa mãe” (Junho de 1917, p. 1). Os costumes
sincréticos, desviados da conduta orientada pelo catolicismo do
Vaticano, eram vistos como perigosos para a construção da
cidade. Não apenas os costumes estariam se desviando do
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catolicismo quanto os diversos elementos sincréticos presentes na
região estariam impossibilitando a formação de famílias católicas
ou elementos leitores de classe média. O bispo, assim, fazia o
alerta:
Qual será o fim de uma geração que amanhã virá a ser a
população de uma cidade, desde que seus pais sejam
homens corruptos, homens sem escrúpulos, homens sem
moral e que não procuram aprender com os mais
moralizados o bom caminho da moral? (Março de 1917, p.
4).

Evidentemente, educar-se a partir dos padrões morais
católicos e urbanos implicava num esforço sistemático de
alfabetização por parte das autoridades. De nada adiantaria o
bispo esforçar-se para inserir “doutrinas corretas” no cotidiano
da população se esta nem sequer estava apta para a leitura. Dada a
negligência das autoridades com relação a esses benefícios
letrados, o bispo previa a formação de várias gerações de “idiotas
úteis”, ou “analfabetos perfeitos”:
Nunca se falou tanto no analfabetismo e na necessidade
de combatê-lo pelo ensino público, como nos nossos
tempos. Nunca, porém, foi tão negligenciado o ensino
público, no nosso Rio Branco como agora. E é de prever,
que, se as coisas não mudarem, ou se o ensino particular
não chegar a substituir o ensino público, teremos em
breve aqui uma geração de analfabetos perfeitos, o que
não constitui título de glória (Abril/Maio de 1917, p. 1).

Enfim, o prospecto lançado neste ano de publicação do
Jornal do Rio Branco não é nada vantajoso para os nativos segundo
o jornal: a influência espírita, o analfabetismo, o candomblé, a
mancebia com as índias, a bebedeira, enfim, a falta de costumes
familiares que levava o bispo a lamentar a distância de Roraima
com relação à autoridade central. Nas poucas vezes, nesse
sentido, em que o governador do Estado Pedro Bacellar fez
menção em aparecer, foi saudado como se fosse uma substância
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regeneradora, pronta a, com sua presença politicamente
poderosa, ajudar a colocar a vila nos eixos:
De diversas pessoas que falaram com o Exmo. Dr. Pedro
Bacellar, Governador do Estado do Amazonas, soubemos
que S. Ex. mostrou grande interesse para com nossa
região do Rio Branco, e pretende até nos visitar
brevemente, talvez já no mês de junho que vem.
Nenhuma notícia podia nos ser mais agradável. Pois, além
do nosso prazer e da honra que todos teremos em
conhecer a primeira autoridade do Estado, e de entrar em
relações pessoais com ele, podemos estar certos de que,
uma vez conhecendo a situação desta terra, ele não deixará de
empregar seus esforços para melhorar as condições de vida no Rio
Branco. Seja bem-vindo o Exmo. Sr. Governador (março
de 1917, p. 3, grifos nossos).

Enfim, a distância política dos centros de poder decisório
foi percebida como um dos principais problemas para a
civilização no sertão. As utopias construídas pelo bispo são
sempre narrativas vinculadas aos projetos de construção de
autoestradas, portos e ferrovias, únicos instrumentos capazes de
fazer a nação republicana penetrar em Roraima exercendo a
vocação, segundo o bispo, de a Amazônia se tornar o “celeiro do
mundo”.
Considerações finais
Durante o período colonial, a região amazônica foi
disputada por missionários, percebidos, num contexto de barbárie
indígena, como politicamente importantes para integrar a selva ao
reino português. Antes dos projetos de ocupação econômica do
século XX, foram eles os principais atores brancos a intercambiar
e manter relações cativas com os indígenas. Em Boa Vista, os
projetos de ocupação que se deslocaram da fortaleza de São
Joaquim para a recém fundada vila de Boa Vista carregavam essa
herança missionária mas se debatiam com a “negligência salutar”
dos coronéis que foram se instalando na região na condição de
posseiros.

254 | RIOS DE PALAVRAS: A IMPRENSA NAS PERIFERIAS DA AMAZÔNIA (1821-1921)

Dispostos a transformar esse histórico de negligência, no
início do século XX, os missionários chegados à região deram
início a uma série de propostas de moralização e urbanização da
vila, buscando conectar Boa Vista à administração central e
garantindo ordenação na ocupação e exploração econômica da
região. Um de seus principais projetos, embutidos na proposta
missionária, era a alfabetização. Não é segredo que as missões
indígenas abriram, no Brasil inteiro, um vasto espaço para a
construção de relações duradouras entre índios e brancos, ainda
que sob a forma de aculturação.
Da mesma forma que, ainda no século XVI, o Padre José
de Anchieta compilava um livro catequético na linguagem
nheengatu, os missionários beneditinos em Boa Vista levaram
consigo uma tipografia italiana, através da qual imaginavam
alcançar os quatro cantos dos sertões do extremo Norte
brasileiro. Se os primeiros contatos entre os beneditinos e os
coronéis foram pouco amistosos, dada a indisposição dos
missionários diante das práticas maçônicas, espíritas e outras
formas de conduta consideradas desviadas, o processo de levar
uma civilidade católica pode ter se concentrado, como aconteceu
a partir de 1916, em iniciativas mais sistemáticas na direção da
educação pública. Mesmo, contudo, tendo fundado um periódico
para esclarecimento, doutrinação e orientação prática da vida
coletiva, os missionários se debateram com o intenso
analfabetismo e negligência das autoridades centrais com relação
à educação.
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