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Resumo 

A Estrella do Norte e O Santo Officio são periódicos belenenses religiosos que 

circularam em meados do século XIX. Nesses jornais, é possível verificarmos a 

veiculação de prosa de ficção e a publicação de críticas a essa produção narrativa. Essas 

folhas periódicas, porém, apresentam posicionamentos diferentes em relação às 

publicações sobre a prosa de ficção. O Santo Officio, jornal devotado aos interesses 

públicos, simpatizante da ordem Maçônica, caracterizava-se por divulgar narrativas 

coligadas ao entretenimento e notícias sobre recebimento de livros, que recomendavam 

a leitura de romance.  Sob os auspícios do Bispo Antonio Macedo Costa, A Estrella do 

Norte é um periódico católico que apresenta elevado teor religioso e, por essa razão, 

divulgava narrativas inspiradas na fé cristã, nas quais podemos verificar a presença de 

artefatos religiosos e a defesa da moral e dos bons costumes cristãos. Nesse periódico, a 

leitura de narrativas consideradas corruptíveis pela igreja é condenada e julgada como 

perdição da juventude, distanciando-se, portanto, do posicionamento de O Santo 

Officio. Visto que a leitura de romances era entendida por causar reações adversas nos 

leitores, o presente trabalho busca evidenciar como esses posicionamentos se 

manifestam em ambos os jornais, a fim de justificar as diferentes posições ideológicas 

de cada um, sobretudo religiosas. Por meio da pesquisa realizada na Hemeroteca Digital 

Brasileira, portal de periódicos da Fundação Biblioteca Nacional, tivemos acesso às 

edições dos jornais O Santo Officio e A Estrella do Norte, dessa forma, foi possível lê-

los, catalogá-los, compilá-los e analisá-los com o intuito de obter os dados necessários 

para a realização deste trabalho. 
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Introdução 

Durante o século XIX, ocorreram diversas transformações econômicas e 

principalmente culturais em Belém, na chamada Belle Époque, com grande influência 

europeia, não só nas vestimentas e hábitos pessoais, mas também nas artes, música e 

literatura. Nesse cenário, a imprensa foi de grande valor na circulação de ideias e 

notícias sobre fatos ocorridos na sociedade vigente, com significativa ascensão, 



 

principalmente daquela regida por ideologias religiosas e/ou doutrinárias. Durante o 

período entre 1800 e 1900 observamos a presença de alguns jornais com tal perfil, como 

O Santo Officio, A Estrella do Norte, O Apologista Christão, O Pelicano, A Boa Nova, 

A Flammígera, entre outros. Aliada a tal acontecimento, verificamos também a ascensão 

do gênero romance, presente nos periódicos, na maioria das vezes, em formato 

Folhetim, proporcionando maior alcance à população. Neste contexto, o novo gênero 

ocasionou posicionamentos e opiniões diferentes entre figuras importantes da 

sociedade, influenciadoras de opinião e circulação de ideias perante a população. É 

neste meio que pretendemos recuperar como tais posicionamentos surgem em A Estrella 

do Norte e O Santo Officio, ambos periódicos publicados no século XIX, em Belém do 

Pará. 

 

Sob o olhar da moral e dos bons costumes  

 No decorrer do século XIX em Belém, averiguamos o posicionamento acerca do 

gênero romance, entre dois periódicos dirigidos por duas ideologias diferentes. A 

Estrella do Norte (1863-1866), sob o comando do Bispo Antonio Macedo Costa, figura 

importante em sua época, demonstra-se como periódico religioso, publicando artigos e 

narrativas voltadas para a fé cristã, regida por normas e lições de bom comportamento e 

O Santo Officio (1871-1880), periódico simpatizante da ordem maçônica, dirigido por 

um grupo que comanda o periódico doutrinário, publica notícias sobre fatos recorrentes 

na sociedade, mas principalmente expõe defesas sobre críticas à maçonaria, 

confirmando os preceitos da sociedade maçônica, além de conter algumas narrativas 

sem teor doutrinário em suas páginas. Para além das questões doutrinárias e cristãs, 

observamos, com constância, a presença de ensaios que versam sobre a leitura  de 

romance. Comparativamente, n’A Estrella do Norte a leitura do romance é apresentada 

como perdição para a juventude, condenando o novo gênero como leitura imoral e 

perversa, n’O Santo Officio, entre as notícias de recebimentos de livros, há o apoio à 

leitura da prosa de ficção e elogios a autores de livros que estavam sendo publicados na 

época. Sobre essas publicações, convém ressaltar que grande parte das narrativas 

contidas n’ A Estrella do Norte tinham como objetivo chamar atenção para a fé cristã e 



 

a doutrina católica, provavelmente pelo Bispo, que cultivava ideias como da educação 

aliada à Igreja, apoiando o conservadorismo nas questões políticas e econômicas no 

país, sendo intolerante com a presença de maçons entre a Igreja Católica e a sociedade 

vigente, estes artigos moralizantes e de cunho religioso eram tão presentes nas páginas 

do jornal.  

  Sobre o gênero romance, o periódico A Estrella do Norte condena a leitura e 

incentiva seus leitores a ler obras permitidas pela Igreja, como leituras bíblicas ou de 

livros de orações, poemas religiosos e obras de padres e bispos, pois estas seriam 

influenciadoras no crescimento espiritual, moral e ético e eram consideradas como 

únicas leituras a serem realizadas pelos fieis.  

Autores como Fenelon, Pascal, Domas, Chateaubriand, Conselheiro Bastos, 

Nicolas, Padre Ventura, Ravignan, Lacordaire figuravam entre as leituras 

recomendadas. Fora desse grupo, o leitor podia ser considerado um herege ou ignorante, 

como descrito no texto Lunetasinhas para Myopes, divulgado no ano de 1863, na edição 

de número 27, do jornal A Estrella do Norte, quando recupera uma crítica a uma 

senhora “metida a literata”:  

 
(...) E que muito que não sigam a Religião se não a conhecem? Há 

pouco uma senhora, mettida á litterata e que nas conversações 

affectava de fazer sobresahir a todo custo o seu espirito (triste defeito 

em um homem, tristíssimo em uma Senhora) começou a fazr 

objecções contra nossa Santa Religião, dizendo que não cria muitos 

ponto ella. Alguem que se achava-se presente perguntou-lhe: 

- Já leu a Senhora as obras de Fenelon, Pascal, Domas, Chateaubriand, 

Conselheiro Bastos, Nicolas, Padre Ventura, Ravignan, Lacordaire, 

etc. etc. 

- Não me occupo com isto, respondeu muito lépida. 

 

- Pois queira perdoar, minha Senhora, V. Exc. não é ímpia, como 

parece inculcar, o que é, é uma insigne ignorante” 

A resposta podia ser mais adoçada na forma; mais verdadeira na 

substancia, não. 

Em verdade há muito pretendio sábio, que não sabe o Catecismo, e 

são esses pela mór parte que se mostram avessos á Religião. 

 



 

  Com base na leitura do excerto, podemos inferir que a “lépida senhora” não se 

ocupava com as leituras recomendadas, contrariando a norma, a senhora não seria afeita 

às “leituras que valem à pena” (ABREU, 2003, p. 269). 

  Ainda no ano de 1863, deparamo-nos com outra recomendação da boa leitura 

que conduziria ao bom comportamento. A mocidade devia ser encaminhada para a 

verdade contida nos livros e manuais protestantes e ficar distante dos livros ficcionais. 

Em Verdades, texto presente na edição de número 50, do ano 1863, do jornal A Estrella 

do Norte, é recomendado a melhor leitura que não cause perdição para a mocidade: 

 

- Quereis perder a mocidade, dai-lhe á ler os romances modernos. 

- Descatholisai um povo, cavareis a ruina da nação. 

- A mocidade menos perigo corre com um livro atheista ou 

protestante; porque quando a verdade é claramente negada, a mentira 

é para logo manifesta; se porém esta é occulta e desfarçada, é difícil 

que á conheçamos. 

- Ha entre os Reis e o Papa uma tal sympathia, que sempre soffrem 

áqueles quando é perseguido. A razão é por ser o Papa o fundamento 

do edifício social, e abalam as columnas deste mesmo edifício, que 

são os monarcas da terra. 

- Quando Deos quer punir um povo faz chover sobre elle escriptos 

contra a religião. 

- Ensinai a vossos filhos a religião do catholicismo, que vossa nação 

attingirá o verdadeiro progresso. 

- Se o catholicismo é a unica e verdadeira religião, o povo que o não 

professa vive na mentira e no erro. 

- Os revolucionarios são inimigos do clero, porque o clero sempre se 

oppoz aos seus desvarios. 

- Os grandes da terra só se lembram do clero quando delle precisam, e 

o clero, mais generoso do que elles, os servem sempre a despeito de 

tudo. 

- Nas calamitosas phases da vida o clero é o unico que não abandona a 

humildade que geme. 

- Todo o poder vem do povo, diz a politica moderna; todo o poder 

vem de Deos, diz a politica christã pela boca de S. Paulo. 

- Os incrédulos, no ódio que devotam á Igreja Catholica Apostolica 

Romana, têm um ponto de comum com os politicos modernos. 

 

 Os livros de ficção, neste artigo, são classificados como perniciosos e perigosos 

à juventude, ao contrário dos livros ateus e protestantes, pois a educação religiosa é 

ressaltada como forma de salvação da sociedade, que de acordo com o autor, esta 

pressupõe ideias revolucionárias, indo de contra aos códigos de conduta.  



 

  Divergindo d’A Estrella do Norte, O Santo Officio surge com notícias sobre o 

apoio ao periódico literário A Luz, presente na edição número 15 do ano de 1874, tendo 

o periódico literário intenção de publicar uma enciclopédia contendo artigos sobre 

diferentes ‘gêneros’ como literatura, história, crítica literária, romances, entre outros. 

Mas são em seus anúncios de recebimentos de livros, principalmente os da livraria do 

Sr. Garnier, figura importante no mercado livreiro da época, que o periódico apresenta o 

posicionamento a favor da leitura do novo gênero. Em Romance Nacional, publicação 

da edição número 04 do ano de 1876, é reportado o recebimento do livro Sertanejo, de 

José de Alencar e logo após tem-se o registro da opinião breve do redator sobre o novo 

romance: 

 

E’ sempre uma boa nova para os amantes das boas lettras, o 

apparecimento de algum romance do distincto e festejado Sr. José de 

Alencar. Da casa Garnier, o infatigavel edictor, acaba de sahir o 

primeiro volume do SERTANEJO. Como tudo quando produz a penna 

do elegante escriptor cearense, esse livro é abundante de bellezas e 

altamente cheio de attractivos. 

  São poucos os actores que figuram nesse lindo romance, mas 

são elles admiravelmente bem desenhados; parece que estamos vendo 

todos aquelles typos que rodeavam os antigos capitães-móres. 

   O romance passa-se no interior do Ceará, terra natal do 

escriptor, e ha nelle descripções, como a do sertão no tempo da secca, 

realmente encantadoras. 

  E’ natural que á esse livro faça o publico o mesmo acolhimento 

sempre dispensado a todos os trabalhos litterarios do sr. conselheiro 

Alencar. 

  Agradecemos a mimosa offerta, tanto mais para presarmol-a 

por se vir juntar ao Garatuja e outros, intitulados com muita 

propriedade, Chronicas dos tempos coloniaes. 

 

Na leitura do excerto podemos observar os elogios quanto ao livreiro Garnier 

como ‘infatigavel editor’ que envia a ‘mimosa offerta’ do ‘elegante escriptor cearense’, 

José de Alencar. O periódico não só elogia o autor como também elogia sua obra 

enfatizando o romance em suas ilustrações ‘realmente encantadoras’.  

Como nos explicita BARBOSA (2007, p. 78), “Os anúncios referentes à 

publicação vinham incorporados ao corpo do jornal e implicavam sempre uma ‘leitura 

da obra’, mesmo que esta tivesse caráter comercial.” É o que encontramos em algumas 



 

páginas do jornal em questão; anúncios diversos sobre novas publicações obtidas da 

livraria do sr. Garnier pelo periódico e notícias de tais recebimentos, em alguns casos, 

com opiniões acerca dos livros auferidos. Convêm observar a notificação presente nas 

páginas do periódico sobre a circulação desses romances entre Rio de Janeiro (Livraria 

Garnier) e Belém (periódico O Santo Officio), dois lugares que realizavam essa troca de 

produtos na época. Um exemplo notável é a nota intitulada Litteratura, publicação da 

edição número 33 do ano de 1873: 

 

O sr. J. B. Garnier, primeiro livreiro na capital do Imperio, e tão 

favoravelmente conhecido no nosso paiz pelos relevantes serviços que 

tem prestado e continua a prestar ás letras e sciencias, procurando 

vulgarizar as mais importantes obras das quaes é editor; acaba de 

obsequiar-nos de novo com os seguintes romances instructivos pela 

moral que encerram: 

    Os filhos do capitão Grant – A America do Sul (1ª parte) por Jules 

Verne, versão correcta de Jacintho Cardozo da Silva. 

    João de Thommeray, por Julio Sandeau, traduzido pelo dr. Salvador 

de Mendonça. 

    Dacolard e Lubin, (continuação e fim do Matricida), 2ª volumes, 

por A. Bellot e J. Daulin, traduzido por Abranches Gallo. 

    O indío Affonso, por Bernado Guimarães. 

    A guerra dos mascates, (chronica pernambucana dos tempos 

coloniaes), 1ª parte, por Senio. 

    Mais de espaço falaremos d’estas interessantes obras, que ora 

recomendamos ao publico como dignas de ser lidas. 

    Ao benemérito sr. Garnier agradecemos mui sinceramente essa 

oferta assim como os números de janeiro a julho do Jornal das 

Familias, revista instructiva e de modas, indispensável ao bello sexo. 

 

  Em outra nota, presente na edição 54 do ano 1875, intitulado Imprensa 

bibliographica, verificamos um elogio ao romance de Julio Verne, também recebido da 

livraria Garnier: 

 

(...) Sob a fórma de romance muito aprazivel e attrahente ao espirito, 

Julio Verne, ensina com summa exactidão que lhe dá seus profundos 

talentos, a astronomiam, a geografia, ethnographia, etc, que illustra o 

espirito. 

  A terra das pelles tem o raro poder de prender tanto o espirito 

do leitor ao ponto de dispertar-lhe as mais vivas emoções, como se  

elle proprio estivesse passando pelos transes dos personagens que 

passam por sua mente. 



 

   

 

 

 

 

 

Julio Verne tem conquistado os primeiros premios da Academia 

Franceza, e basta isto para merecer a mais decidida admiração, elogios 

e a procura ávida de suas obras immortaes. 

  

A ausência de textos e narrativas com teor moralista nos faz pensar que o 

periódico O Santo Officio era um veículo desraigado de preceitos religiosos ou 

doutrinários, demonstrando-se a favor do conhecimento adquirido na leitura de jornais 

literários, romances nacionais e internacionais. Apoiando bibliotecas, peças de teatro 

com enredo sobre a maçonaria, defendendo sua ordem e expondo denúncias sobre a 

Igreja Católica ou sobre a educação jesuítica, condenada pelo periódico, O Santo Officio 

traz em suas páginas um posicionamento totalmente diferente d’A Estrella do Norte, 

como já referimos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

A Estrella do Norte (1863 – 1869) 

 

 

 No período de 1863 a 1869, A Estrella do Norte circulou uma vez por semana, 

somente aos domingos. Nesse período foi possível recuperar seis notas, cuja temática 

dizia respeito à leitura de romances. São elas: Lunetasinhas para myopes, Livros 

impiros, Verdades, Prologo á versão de um romance, O perigo dos maus livros e O 

Romantismo moderno como inimigo da verdadeira poesia; demonstrando seu caráter 

desfavorável quanto à prática de leitura do romance na época, julgando-o como “leitura 

perversa” e causadora da “perdição da mocidade”, como bem referido em seus artigos. 

 

 

 

Autor Texto Período Ano 
Nº do 

jornal 
Seção Coluna Página Cidade 

Sem 

autoria 

Lunetasinhas 

para myopes 
5 de julho 1863 27 -- 5/1;6/1 5,6 Belém 

Sem 

autoria 
Livros impiros 

22 de 

novembro 
1863 47 -- 6/2;7/1,2 6,7 Belém 

Sem 

autoria 
Verdades 

13 de 

dezembro 
1863 50 -- 1,2 6 Belém 

Sem 

autoria 

Prologo á 

versão de um 

romance 

27 de 

março 
1864 13 -- 2/2; 3/1  2,3 Belém 

Padre 

Theodoro 

de 

Almeida 

O perigo dos 

maus livros 

11 de 

setembro 
1864 37 -- 

4/2; 

5/1,2 
4,5 Belém 

Sem 

autoria 

O 

Romantismo 

moderno 

como inimigo 

da verdadeira 

poesia 

8 de abril 1866 14 Variedades 7/1,2 7 Belém 



 

 

 

O Santo Officio (1871 – 1880) 

 

O Santo Officio, periódico circulante entre os anos de 1871 a 1880, foi publicado 

também semanalmente, porém aos dias de segunda-feira. Durante este período foi 

possível recuperar sete notas com temática a respeito da leitura de romances, são elas: 

Leitura para famílias, Livros novos, Imprensa bibliográfica, Romance da duqueza, 

Romance nacional, Imprensa Bibliographica e Julio Verne. Entre suas notas sobre 

recebimento de livros foi averiguado seu posicionamento favorável em relação à leitura 

de romances, não só noticiando sobre as novas publicações obtidas do Sr. Garnier, mas 

também elogiando autores e obras em seus artigos. 

 

 

 

Autor Texto Período Ano 
Nº do 

jornal 
Seção Coluna Página Cidade 

Sem 

autoria 

Leitura para 

familias 

13 de 

abril 
1874 15 Annuncios 2 4 Belém 

Sem 

autoria 
Livros novos 

20 de 

abril 
1874 16 Noticias 2 2 Belém 

Sem 

autoria 

Imprensa 

Bibliographica 

22 de 

março 
1875 54 -- 1,2 4 Belém 

Sem 

autoria 

Romance da 

duqueza 

24 de 

janeiro 
1876 04 Gazetilha 1,2 4 Belém 

Sem 

autoria 

Romance 

nacional 

24 de 

janeiro 
1876 04 Gazetilha 2 4 Belém 

Sem 

autoria 

Imprensa 

Bibliographica 

5 de 

junho 
1876 23 Gazetilha 2 5 Belém 

Sem 

autoria 
Julio Verne 

19 de 

junho 
1876 25 Gazetilha 1 4 Belém 



 

Considerações finais 

Na pesquisa realizada buscamos averiguar o posicionamento acerca do gênero 

romance nos periódicos A Estrella do Norte e O Santo Officio, caracterizados como 

periódicos doutrinários circulantes na Belém do século XIX. O que se constata são 

opiniões diferentes entre um e outro, provavelmente por suas implicações ideológicas. A 

Estrella do Norte, comandado por Antonio Macedo Costa, bispo de grande influência 

na Igreja Católica da época, demonstra-se condenatório à leitura do romance, 

colocando-o como leitura imoral e perversa aos jovens, ao mesmo tempo em que  

publica nas páginas do seu jornal diversas narrativas moralizantes e de teor religioso, 

confirmando seu caráter conservador.  O Santo Officio demonstra-se a favor da leitura 

da prosa de ficção incentivando seus leitores em suas publicações e notas sobre novos 

lançamentos recebidos pelo jornal e elogios aos autores e obras dos romances em voga 

na época. A ideologia por trás do periódico é voltada para a sociedade maçônica, sendo 

esta uma ordem anticlericalista, defensora da busca do conhecimento por meio da 

literatura, do teatro, das artes e contra qualquer tipo de censura. A comprovação de tais 

preceitos é presente nas páginas do periódico O Santo Officio, principalmente em seu 

posicionamento acerca do gênero romance e sua prática de leitura.  
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