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O embate jornalístico entre Correio do Cariry e O Rebate: 

 os discursos pela independência de Juazeiro 
 

 

Cícero Dantas de Queiroz1 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso dos jornais Correio do 

Cariry (1904), da cidade do Crato – CE, e O Rebate (1909), do povoado de Juazeiro – CE (hoje 

Juazeiro do Norte), em relação ao pedido de emancipação política de Juazeiro da cidade do Cra-

to. Foram analisados artigos veiculados entre setembro de 1910 e fevereiro de 1911, período de 

maior debate entre as duas redações, principalmente pelo fato do povoado de Juazeiro declarar-

se emancipado da cidade cratense sem o aval do poder municipal e estadual em agosto de 1910. 

Utilizamos os conceitos de ideologia de John Thompson (2011) para definir as estratégias sim-

bólicas empregadas pelos redatores durante o embate entre os jornalísticos. Destacamos que 

atualizamos a escrita dos jornais para melhor compreensão do conteúdo dos mesmos. 

Palavras-chave: Correio do Cariry; Crato; Ideologia; Juazeiro; Rebate. 

 

 

1. Introdução 
 

 
Sim! O povo de Joaseiro acaba de proclamar a sua autonomia declarando-se 

independente do município do Crato, não se sujeitando de hoje em diante a de-

sorientação política do irrefletido que, não satisfeito com ter abusado de sua 

índole altamente pacifica e ordeira, matizando-o tanto, procurava a todos o 

transe arrasta-lo às vilanias da degradação e da miséria a mais baixa, a mais vil, 

a mais abjeta, a mais abominável. 2 

 

Em 04 de setembro de 1910 era publicada a 59ª edição do jornal O Rebate, uma 

das edição mais singulares daquele que é considerado o primeiro jornal impresso de 

Juazeiro do Norte. Naquela edição, foi publicada uma carta aberta assinada pelo “o po-

vo” juazeirense que vieram à público comunicar sua emancipação política da cidade do 

Crato. Aquele manifesto foi consequência de mais uma negativa do coronel Antônio 

Luiz Alves Pequeno, intendente (prefeito) do Crato, ao pedido de autonomia dos juazei-

                                                 
1 Universidade Federal do Ceará 
2 AO PÚBLICO... 04 set. 1910, p.2 
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renses. Cansados dos “mandos e desmandos” do oligarca cratense, a população junta-

mente com os redatores de O Rebate organizaram um protesto pelas ruas do povoado e 

declararam a independência – de forma não oficiosa - de Juazeiro em 30 de agosto de 

1910. 

Anos antes, o pequeno distrito de Juazeiro presenciou um rápido desenvolvimen-

to econômico e populacional a partir de 1889, após os fenômenos extraordinários ocor-

ridos na capela de Nossa Senhora das Dores, conhecido popularmente como o milagre 

da hóstia. Na primeira sexta-feira da Quaresma, março de 1889, após uma exaustiva 

madrugada de orações e penitências, padre Cícero Romão Batista 3 decidiu encerrar a 

vigília ministrando a comunhão da sagrada Eucaristia às pessoas que lá estavam. Uma 

delas era a beata Maria de Araújo 4 que, ao receber a comunhão, “caiu por terra e a Ima-

culada hóstia branca que acabava de receber tingiu-se sangue. O fato extraordinário 

repetiu-se todas as quartas-feiras e sextas-feiras da Quaresma, durante dois meses” 

(DELLA CAVA, 1976, p. 45).  

Após os fatos extraordinários, Juazeiro foi alvo de rápida expansão demográfi-

ca5, fato que influenciou positivamente sua economia 6. Os novos moradores passaram a 

trabalhar no campo, nos engenhos e nas indústrias artesanais. A pequena vila estava 

ganhando vida própria e sua população começou a ambicionar a independência. Do ou-

tro lado, a cidade do Crato considerado como o maior centro econômico e populacional 

do vale do Cariri e do interior do Ceará, sentiu sua hegemonia ameaçada e se opôs a 

emancipação dos juazeirenses. 

Naquele período, o Crato se propôs a ser o núcleo disseminador de um projeto 

civilizador para a região do Cariri, elaborado por intelectuais da cidade, pautado nos 

ideais de civilização e ordem, higienização dos espaços e dos corpos. Esse projeto com-

                                                 
3 Nasceu em 24 de março de 1844, na cidade do Crato – CE. Formou-se sacerdote no Seminário da Prainha em 30 de 

novembro de 1870 e chegou à povoação do Juazeiro em 1872, permanecendo lá até sua morte em 20 de julho de 

1934. 
4 Maria de Araújo nasceu em 24 de março de 1862, era costureira por profissão e segundo ela, beata por inspiração 

divina, já que desde os oito anos ao fazer sua primeira comunhão se consagrou como “verdadeira esposa de Cristo”. 
5 Entre 1890 e 1898, a população de Juazeiro mais que duplicou, ultrapassando 5 mil habitantes; em 1905, subiu para 

12 mil; e, em 1909, chegou a 15 mil (DELLA CAVA, 1976). 
6 Juazeiro lucrou com a chegada dos romeiros de Pe. Cícero. Adquirindo quase sua independência econômica, apenas 

com as plantações agrícolas. 
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portou a reivindicação da criação da Província do Cariri, e o Crato pretendia constituir-

se em núcleo disseminador da civilização na região (CORTEZ, 2000). 

Contudo, os comportamentos percebidos no distrito vizinho foram considerados 

discrepantes em relação àqueles propugnados como modelos ideais por aquele projeto 

civilizador, de matriz ilustrada, cientificista, e de matriz católica. A detratação das con-

dutas dos romeiros/juazeirenses e o terror que se apossou do imaginário dos cratenses se 

desdobrou em acontecimentos de ordem política, dando início a uma rivalidade entre o 

Crato e o Juazeiro que se fortaleceria na medida em que este último sobrepunha-se eco-

nomicamente ao Crato. 

O fenômeno extraordinário gerou muitas controvérsias entre cratenses e juazei-

renses, os clérigos do Crato renegaram veementemente os fenômenos e comportamentos 

presenciados no distrito vizinho, rotulando-os como seita cancerosa política e religiosa. 

Para não ter sua imagem veiculada aos chamados “fanáticos”, termo utilizado pelos 

cratenses para se referirem aos devotos do padre Cícero, passaram a erguer uma imagem 

de cidade civilizada e de cultura letrada (CORTEZ, 2000). Por sua vez, os habitantes de 

Juazeiro passaram a boicotar os padres e as missões evangélicas do Crato, o que provo-

cou uma verdadeira rixa entre os fiéis do padre Cícero e a Igreja Católica oficial craten-

se. Fato, esse, que chegou a gerar uma ameaça de revolta camponesa no vale do Cariri 

(DELLA CAVA, 1976).  

Aquela animosidade se tornou mais intensa a partir de 1909, quando o povoado 

de Juazeiro oficializou se pedido de autonomia municipal. A rivalidade, agora pautada 

pelo pedido de independência, ganhou os jornais impressos das duas localidades. O Re-

bate, primeiro periódico do povoado de Juazeiro, fundado em 1909, pelo padre cratense 

Joaquim de Alencar Peixoto, se firmou como importante instrumento na empreitada 

juazeirense. O Correio do Cariry, semanário do Partido Republicano Cratense (PRC), 

fundado por Antônio Luiz Alves Pequeno, em 1904, defenderia os anseios das autorida-

des locais. 
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Esse artigo tem como objetivo apresentar algumas das estratégias simbólicas, 

operadas no modo de ideologia, dos jornais Correio do Cariry e O Rebate, durante o 

debate em torno da emancipação política do distrito de Juazeiro da cidade do Crato. 

 

2. Os jornais combatentes 

 
2.1 Correio do Cariry 

O Correio do Cariry foi um semanário do Partido Republicano Cratense, teve 

como diretor político Antônio Luiz Alves Pequeno e na gerência Antônio Nogueira Pi-

nheiro. O semanário circulou pela primeira vez em 11 de setembro de 1904, pouco mais 

de um mês depois da vitória das forças de Antônio Luiz contra as forças do coronel Be-

lém 7, intendente cratense até então. A vitória de Antônio Luiz pôs fim a administração 

política de Belém frente à cidade do Crato, e elevou seu nome ao cargo máximo de che-

fe político da cidade. 

O Correio do Cariry surgiu, portanto, para fincar a nova política cratense, no 

qual teria seu diretor político como chefe político da cidade. Antônio Luiz, por sua vez, 

utilizou aquela folha para exaltar sua administração e o novo momento político do Cra-

to. 

Agora com o novo intendente podem os cratenses acarinhar a certeza de que 

medidas importantes serão tomadas não só para que esta cidade goze realmente 

dos foros duma das primeiras do Estado, como também em prol deste povo al-

tivo abnegado e bom que ansioso esperava um regime de liberdade para poder 

progredir (A ALMA... 18 set. 1904, p.1). 

 

Na nova fase política do Crato, Antônio Luiz prometeu um regime de maior li-

berdade e colocou sua folha jornalística como “genuíno representante do povo [craten-

se]”. Além disso, o oligarca colocou-se como aquele que recuperaria o prestígio craten-

se, após anos de represarias do governo de Belém. O Correio do Cariry, em seu editori-

al intitulado A Alma Cratense, comunicou: “estava consolidada a obra de regeneração 

                                                 
7 Mais sobre a deposição do coronel Belém ver: MACEDO, Joaryvar. Império do Bacamarte (1990); BORGES, 

Raimundo de Oliveira. O Coronel Belém do Crato. O injustiçado (1998). 
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do Crato: o Crato digno a par do Crato heroico, povo cioso de suas glórias” (A ALMA... 

18 set. 1904, p.1). Porém, segundo Cortez (2000), assim como seu antecessor deposto, o 

coronel Antônio Luiz também foi acusado de incorrer das mesmas práticas políticas do 

seu adversário. Contudo, as acusações não tiveram ressonância, já que, o principal jor-

nal da cidade pouco relatava os acontecidos.  

Durante sua trajetória, o Correio do Cariry obteve grande circulação em todo o 

Ceará e até nos Estados vizinhos, tendo mantido correspondentes em 43 cidades brasi-

leiras, dentre as quais Fortaleza, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. No corpo editorial 

participaram os doutores Soriano de Albuquerque, Hermínio Botelho e Raul Carvalho, 

juiz substituto da comarca, e, o jornalística e farmacêutico José Alves de Figueiredo, 

sendo os últimos, os principais redatores da folha durante a polêmica com O Rebate. 

O Correio era publicado semanalmente aos domingos, sua assinatura anual ou 

semestral custava respectivamente 10$000 (dez mil réis) e 6$000 (seis mil réis). Era 

impresso em quatro páginas, organizado em cinco colunas, dividido por um fino traço, 

aproximava-se do formato de jornal impresso que hoje conhecemos como berliner 8. 

Em geral, a primeira página do jornal (Figura 1) continha o editorial e alguns artigos; na 

segunda, publicava-se poemas, telegramas e pequenas notas de âmbito regional e nacio-

nal; na terceira, correspondências, notas de âmbito internacional e pequenos anúncios; e, 

na última página, veiculava-se notas publicitárias.  

 

 

                                                 
8 O formato berliner apresenta dimensões de proximadamente 48,2 cm de altura por 27,9 cm de largura, podendo 

apresentar variações.   



 
 
 

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo 
15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo 

ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

6 

 

 

Figura 1: Capa da edição de número 321 do Correio do Cariry (22/01/1911). 

 

 
2.2 O Rebate 

 
O semanário O Rebate, primeiro jornal impresso de Juazeiro do Norte, foi fun-

dado pelo padre Joaquim de Alencar Peixoto. Sua primeira edição circulou em 18 de 

junho de 1909, e a partir de então, com poucas exceções, foi publicado semanalmente 

aos domingos até setembro de 1911, somando 104 edições. Era impresso em quatro, e 

também aproximava-se das medidas do formato de jornal impresso que hoje conhece-

mos como berliner. Na capa do semanário (Figura 2) constava, ao topo de cada edição, 

o título do jornal em caixa alta e negrito. A letra “R” (Rebate) envolvia a ilustração de 

uma pena-tinteiro.  
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Figura 2 – Capa da primeira edição de O Rebate (18/07/1909) 

 

Abaixo do título, apresentava-se o cabeçalho do jornal com o nome do Estado e 

do país “Ceará – Brazil”, seguidos pela data de publicação, ao centro, e logo após, o 

número da edição. É importante destacar que, tanto naquela edição quando em todas as 

104 publicações, nunca O Rebate se referiu ao Crato como sede do município, ao qual o 

distrito de Juazeiro pertencia naquele momento. O jornal apresentava-se como perten-

cente ao povoado de “Joaseiro do Cariry”; e a partir de 1911, como “Joaseiro do Padre 

Cícero”. A ausência do nome do município sede - Crato - no semanário pode ser consi-

derada um indicativo da aspiração dos redatores e do povo juazeirense pela emancipa-

ção política do povoado.  

Para adquirir o semanário, era necessário realizar uma assinatura anual ou se-

mestral, que custavam os respectivos valores 5$000 (cinco mil réis) e 3$500 (três mil e 

quinhentos réis), metade do preço cobrado pelo Correio do Cariry. No entanto, de acor-

do com Machado (2011), não se pode descartar a ideia de algumas edições serem distri-

buídas gratuitamente, principalmente aqueles nos quais empunhou-se uma maior divul-

gação em proveito da causa maior a que se destinava o jornal: a emancipação política de 

Juazeiro. 
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O Rebate era organizado em cinco colunas, separado por um fino traço. Na pri-

meira coluna, apresentava-se o editorial, esse poderia ocupar todas as colunas da primei-

ra página, caso não, além do editorial, a primeira página poderia contar com alguns arti-

gos e textos diversos, que vão de contos, poemas, canções e até telegramas. Na segunda 

e terceira páginas publicavam-se colunas diversas, algumas fixas outras não. A quarta, e 

última, página dedicavam-se aos anúncios publicitários, de lojas, armarinhos, escolas, 

farmácias, gados desaparecidos, etc. 

A direção de O Rebate era composta pelo redator-chefe padre Alencar Peixoto e 

o gerente Felismino de Alencar Peixoto, irmão de Alencar Peixoto; no corpo editorial, o 

médico baiano Floro Bartolomeu, o jornalista José Marrocos, e o comerciante juazeiren-

se José Ferreira de Menezes. 

 

3. As estratégias simbólicas por trás do embate  

Durante os séculos XIX e início do XX, os jornais foram os principais veículos 

de propagação de ideologias, seja dos partidos político ou do Estado. Suas páginas eram 

utilizadas para publicação de estratégias ideológicas para conquistar a adesão dos leito-

res e legitimar a permanência do partido ou grupo político no poder. Porém, essa pratica 

política ocasionou o surgimentos de oposições entorno dos mesmos interesses. Essas 

disputas ideológicas, ocasionaram a formação dos debates e o desenvolvimento de estra-

tégias simbólicas para atingir e combater os adversários.  

Utilizamos neste trabalho os conceitos de ideologia aplicada por John Thompson 

(2011). O autor conceitualiza a ideologia a partir do modo como o sentido é mobilizado 

pelas formas simbólicas para estabelecer e sustentar relações de poder e dominação. 

Para o autor, ideologia é sentido a serviço do poder.  

Thompson formulou sua teoria a partir do conceito definido por Marx, ao consi-

derar como critério definidor da ideologia as relações de dominação. Porém, Thompson 

difere de Marx em dois pontos: Enquanto Marx se refere ao critério para sustentar rela-

ções de dominação, geralmente entendido, explícita ou implicitamente, em termos de 

relações de classe. Thompson, pelo contrário, chamou atenção para outros eixos em que 
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as relações de poder e dominação transparecem nas estruturas sociais, como, por exem-

plo: as relações entre sexos, entre grupos étnicos, entre indivíduos e o Estado e entre 

estado-nação.  Outro aspecto da concepção de Marx que Thompson se difere, é o fato de 

Marx menosprezar as formas simbólicas como partes constituintes da realidade social, 

que mobilizam sentidos e que podem servir para manter e reproduzir relações de domi-

nação. Thompson propõe conceituar ideologia a partir da análise do sentido, mobilizado 

pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e sustentar relações de dominação 

(THOMPSON, 2011, p. 77-79). 

Em busca de identificar as estruturas simbólicas empregadas pelos articulistas 

para sensibilizar e influenciar seus leitores, utilizamos os conceitos de estratégias sim-

bólicas, de caráter ideológico, proposto do J. Thompson (2011). A partir da concepção 

de “interação e ação social”, o autor concebe as estruturas simbólicas empregados no 

discurso como mecanismos ideológicos próprios para estabelecer e sustentar relações de 

poder e dominação. Trata-se de cinco modos da operação da ideologia: legitimação, 

dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. 

As estratégias ideológicas foram utilizadas no discurso dos jornais, Correio do 

Cariry e O Rebate, com objetivo de implantar no imaginário social um sentimento de 

adoração ou rejeição à causa política, seja contra a emancipação política de Juazeiro 

defendida pelo Correio, ou a favor como defendida pelo O Rebate. Ambos os jornais 

utilizaram na propagação de suas ideologias, construções simbólicas inspiradas em va-

lores, crenças e concepções de mundo, objetivando legitimar suas respectivas campa-

nhas. 

 

3.1 O Embate 

O embate entre jornais impressos foi comum desde o Brasil Colônia, quando o 

caráter doutrinário vigorou na imprensa brasileira. No período, os impressos foram uti-

lizados como armas de seus redatores, “os jornais não noticiavam: produziam aconteci-

mentos [e] abrigou um debate de características democráticas, porém sem regras defini-

das” (LUSTOSA, 2000, p. 16). Para Ribeiro (2007), a linguagem utilizada no período, 
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em geral, era extremamente agressiva e virulenta, e constituíram uma verdadeira artilha-

ria verbal, que ficou marcada pela paixão dos debates e polêmicas, por eles, travados.  

De acordo com Isabel Lustosa (2000), três circunstâncias daquele período con-

tribuíram para disseminação dos insultos nas folhas impressas: a instabilidade e indefi-

nição política que o país vivia, sem lei e sem rei (Dom João VI retornou à Portugal em 

abril de 1821); a democratização do prelo, trazendo apara forma impressa elementos da 

oralidade no que tinha de mais popular e coloquial; e por fim, sem hábitos de vida pú-

blica antes, a elite brasileira ao inserir-se nos debates políticos impressos, levam consi-

go também, as atitudes da sua vida privada.  

Em relação ao embate entre Crato e Juazeiro, a discussão política em torno da 

emancipação do povoado de Juazeiro foi articulada pelo padre Joaquim de Alencar Pei-

xoto e pelo doutor Floro Bartolomeu da Costa. Juntos, o padre e o doutor, responderiam 

as represarias provindas da cidade cratense e articulariam ações para fortalecer a cam-

panha do povoado. Na defesa dos interesses da manutenção do Juazeiro como distrito 

do Crato, ficou toda a elite política e intelectual cratense, representados pelo intendente 

da cidade Antônio Luiz e pelos articulistas do Correio do Cariry, José Alves de Figuei-

redo e Raul de Sousa de Carvalho.  

O embate entre os dois periódicos podem ser dividias em três momentos: A pri-

meira surgiu no final de 1909, quando o Correio do Cariry anunciou que Juazeiro pla-

nejava suspender o pagamento de impostos municipais à câmara cratense, “um sinal de 

clara ameaça de derrubar as autoridades legalmente constituídas do Crato e do governo 

estadual” (DELLA CAVA, 1976, p. 188). Para O Rebate, o boato não passava de uma 

mentira monstruosa, concebida com o intuído de indispor o governador do Estado, No-

gueira Accioly, contra o povoado, dando-lhe ao coronel Antônio Luiz o pretexto de “in-

vadir [Juazeiro] de soldados, inunda-lo de sangue, saqueá-lo, rouba-lo e reduzi-lo à na-

da” (ABAIXO... 05 dez. 1909, p.1). Foi a primeira troca de farpas entre os dois semaná-

rios, que a partir de então construíram seus discursos para exaltar e defender suas res-

pectivas campanhas.  
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O segundo momento iniciou-se em de abril de 1910, quando ocorreu a invasão 

de jagunços e saques na cidade de Lavras da Mangabeira. Para os redatores de O Reba-

te, aquela ação foi arquitetada por Antônio Luiz. Buscando confirmar sua hipótese, o 

jornal juazeirense lançou uma série de cinco artigos intitulados Os horrores de Lavras e 

São Pedro, no qual reuniram depoimentos de populares e de jagunços, presentes na in-

vasão, que confirmaram o envolvimento do oligarca cratense no caso. O jornal ainda 

alertou a população de Juazeiro, para um possível ataque do chefe do Crato no povoado. 

No Crato, aquelas acusações causaram um mal-estar na elite política cratense, que, to-

mando uma decisão drástica, passaram a rasgar e a proibir a circulação de O Rebate na 

cidade. Buscando atingir Juazeiro e seus aliados, a redação do Correio do Cariry passou 

a telegrafar para jornais de outros estados brasileiros a fim de comunicar os comporta-

mentos fanáticos presenciados no povoado. 

O terceiro e último momento tem início a partir da emancipação não oficial de 

Juazeiro em agosto de 1910. Após mais uma negativa do coronel Antônio Luiz ao pedi-

do de emancipação do povoado, os ativistas juazeirenses organizaram diversas manifes-

tações na vila. Sem o aval do coronel, o povoado de juazeiro declarou-se emancipado da 

cidade do Crato em 30 de agosto daquele ano. A partir de então, Juazeiro não reconhe-

ceria mais Antônio Luiz como seu chefe político e deixaria de pagar impostos munici-

pais à câmara cratense. É a partir desse fato, Juazeiro buscará se firmar sem a tutela cra-

tense, enquanto o Crato demostrará que sem sua administração Juazeiro irá de “água 

abaixo”. 

De acordo com Canclini (1999), o discurso político é um relevante dispositivo 

para constituição de novas representações sociais em determinada nação e/ou região. No 

caso “Crato e Juazeiro”, o discurso dos órgãos jornalísticos se tornou o clímax do enfre-

tamento pela independência de Juazeiro. A troca de farpas pública entre os semanários 

mostrou claramente a disputa ideológica entre cidade sede e distrito.  

Frequentemente, em processos de emancipação, o município que tem uma de su-

as regiões emancipadas posiciona-se contra esse projeto. Nesse caso, o Crato assumiu 

esse papel. O jornal Correio do Cariry tomou para si a função de representar a crítica às 
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pretensões de Juazeiro. Em seu discurso, o povoado é caracterizado de forma deprecia-

tiva, considerado [...] 

 

Foco das mais reprováveis irregularidades, uma nódoa negra a manchar o céu 

da civilização brasileira, um teatro de vis explorações, cuja peça exclusiva le-

vada quotidianamente em cena para ilaquear a boa fé dos encantos, é a santida-

de do padre Cícero, representada por Tartufo com eximia habilidade, mas não 

tanta que não deixe trair o sórdido interesse, emanado da auri sacra fames que 

devora o sagrado espirito de S. Revma (JUAZEIRO..., 01/01/1911, p. 1). 

 

Juazeiro e Cícero Romão Batista, um dos principais responsáveis pelo cresci-

mento do povoado, passaram a ser apresentados pelo Correio do Cariry de forma detra-

tante, e, com bases nos aspectos sociais e culturais, justificavam que aquele distrito não 

estava apto para conquistar sua autonomia político-administrativa.  

 

Juazeiro trabalha inegavelmente para acentuar dia-a-dia o foro de uma segunda 

Sodoma. Como a velha cidade da Palestina que as lavas do céu engoliram pelas 

torpezas, iniquidades, corrupção e desregramento de uns habitantes, a vila do 

Sr. Cícero, caminhando pari-passu para o mesmo fim [...]. Não é de hoje nem 

de ontem a soma incalculável dos crimes de que é cenário aquela terra, apeli-

dada – terra santa – para mais facilmente engodar a boa fé dos homens que a 

olhavam com um patíbulo de fanático, nunca como um valhacouto de bandi-

dos. [...]. E assim há muito que a mística ciceropolis, equipara-se a Sodoma, 

tendo ultrapassado os limites de uma Gomorra que não esteve sempre muito 

aquém de sua irmã de castigo (NOVA..., 02 fev. 1911, p. 1) 

 

Estrategicamente, o Correio do Cariry buscou deslegitimar a ideia de emancipa-

ção de Juazeiro, mostrando-a como uma sociedade atrasada. Utilizou-se da lenda judai-

ca das cidades de Sodoma e Gamorra para criar um efeito psicológico desmoralizador, 

desarticulador e até amedrontador para a região. Sob o ponto de vista da construção do 

discurso, o trecho do artigo Nova Sodoma do Correio do Cariry, retratou o povoado de 

Juazeiro como um lugarejo que prejudicava a estabilidade social do Cariri, e por esse 

motivo não poderia conquistar sua emancipação política.  

Os articulistas do Correio, nos dois artigos acima citados, apropriaram-se da es-

tratégia ideologia de expurgo do outro (THOMPSON, 2011, p. 87-88). Essa estratégia 

visa retratar o inimigo com mau, perigoso e ameaçador, a fim de convocar o público a 

resistir coletivamente ou expurga-lo. Sendo assim, os articulistas do Correio do Cariry 

além de sustentarem tese de que Juazeiro iria por “água abaixo” sem a tutela cratenses, 
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acreditavam que a emancipação do povoado traria sérios prejuízos a moral caririense. 

Era preciso, portanto, combate-la. 

O Correio não poupou críticas ao padre Cícero, apesar do seu prestigio em Jua-

zeiro e na região do Cariri, representa-lo de forma negativa poderia render frutos aos 

planos do coronel Antônio Luiz. Uma vez que, Cícero derrotado a campanha pela 

emancipação de Juazeiro enfraqueceria de vez. Diante disso, o jornal buscou apresentar 

o sacerdote como um homem ganancioso e manipulador, capaz de tudo para tomar Jua-

zeiro para si. 

O artigo Simplesmente Ironico, publicano no natal de 1910, buscou descontruir a 

ideia de homem santo e virtuoso, imposta pelos juazeirenses ao padre Cícero. Para os 

articulistas cratenses, o sacerdote era inimigo do Crato e não merecia o perdão do seus 

patrícios, pois o mesmo “lutava” contra os interesses da sua terra.   

 

Da amizade, do respeito, da veneração que lhe podia ter este povo, fez cessão 

desde o ano passado (1910), por ocasião do último movimento armado 9 que 

esteve presentes a desabar sobre essa terra. É sabido que os menos culpados fo-

ram, justamente, os acusados como tal na efervescência do movimento. Por de-

trás de tudo aquilo, viu-se ruflando as asas o anjo da paz, que depois, contrari-

adíssimo, foi pagar as despesas feitas com os concorrentes ao malogrado assal-

to a esta cidade. O resultado todo o mundo pode avaliar que seria pior, muito 

pior do que o de Aurora. E não ficou nisto só. Desde aquele tempo o Sr. Padre 

Cicero, o decantado anjo da paz, tem sido a espada de Dâmocles sobre as nos-

sas cabeças. Ameaçando revolucionar o Cariri, caso o governo do Estado não 

se curve diante do seu onipotente poder, presenteando-lhe com uma vila – sua 

ideia fixa nestes últimos tempos (SIMPLESMENTE... 25 dez. 1910, p.1). 

 

 A partir da dramatização de um episódio do passado, os articulistas cratenses 

utilizaram da estratégia de narrativização e de expurgo, operado no modulo de operação 

da legitimação e de fragmentação, respectivamente (THOMPSON, 2011). Ao buscar no 

passado elementos legitimadores para sua campanha contra a emancipação de Juazeiro, 

o Correio buscou convencer seu público da real imagem de Cícero Romão Batista, ca-

paz de iniciar uma revolta a fim de conquistar a emancipação do povoado. Ao descrever 

                                                 
9 O movimento armado ocorreu devido ao litígio nas demarcações do terreno do Coxá. Acreditava-se existir uma 

jazida de minérios naquelas terras. Os chefes de Milagres, Missão Velha e Barbalha ameaçaram arrasar o Crato, na 

época, devido à insistência de Antônio Luiz em querer tomar posse do terreno, disputado pelo Padre Cícero e J. F 

Alves Teixeira, parente de Antônio Luiz (PINHEIRO, 2011). 
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o sacerdote como “espada de Dâmocles”, o Correio apontou Cícero como um perigo 

eminente contra a região do Cariri e ao povo cratense. Essa estratégias, objetivaram 

induz os leitores a nutrirem um sentimento de indignação e revolta contra o sacerdote, 

um chamado de resistência contra um inimigo da região.  

Do outro lado, os juazeirenses buscavam estratégias para contrapor o jornal cra-

tense. A imagem de comunidade fanática e atrasada, descrita Correio do Cariry, foi 

contestada pelos articulistas de O Rebate. Após o povoado declarar-se emancipado do 

Crato, em agosto de 1910, o semanário passou a noticiar os projetos que estavam sendo 

executados e planejados no local, sob a orientação do padre Cícero e outros cidadãos. O 

calçamento nas principais ruas e iluminação pública já era realidade no distrito, que viu 

sua feira semanal se tornar a maior do Cariri, ultrapassando a feira cratense. O desen-

volvimento era real, então [...]  

 

Porque conservar ainda Joaseiro, quase duas vezes maior que a cidade do Cra-

to, que é considerada a primeira nestes sertões tórridos de quatro ou cinco esta-

dos vizinhos, dando ao fisco um rendimento superior desta na sombra do des-

prezo com alcunha de povoação? (MELHORAMENTO... 06 nov. 1910, p.1) 

 

 Nesse perspectiva argumentativa, os articulistas de O Rebate contestaram seus 

adversários com a estratégia ideológica de racionalização (THOMPSON, 2011, p. 82), 

ao construir uma cadeia de raciocínios que validavam a campanha juazeirense pela in-

dependência. O jornal buscou convencer seu público que a emancipação do povoado era 

real e necessária, Juazeiro crescia e não poderia mais ser considerada apenas uma povo-

ação cratense. 

Além buscar legitimar sua posição como vila independente, O Rebate saiu em 

defesa daqueles que contribuíram para o progresso de Juazeiro. Apontado como mani-

pular e ganancioso pelos cratenses, Floro Bartolomeu descreveu a participação de Cíce-

ro nos diálogos a respeito do pedido de elevação de Juazeiro a categoria de vila inde-

pendente, afim de contrariar os articulistas cratenses.  
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Se S.s, ao menos, lembrasse de que no ano atrasado o digno Presidente do Es-

tado [Nogueira Accioly], quando o Padre Cicero pediu-lhe em nome do povo 

para ser elevado o Joaseiro á município, dissera que estava de acordo com os 

juazeirenses no justo desejo, alegando, porém, que, pela necessidade da con-

servação do equilíbrio político, precisava ser ouvido o ilustre chefe do Crato, 

da qual a cidade tinha de ser desmembrada; se S.s não quisesse esquecer-se de 

que S. Exma. [Antônio Luiz] no ano passado por cartas e telegramas revelou-

se, de boa vontade, partidário dessa ideia; se S.s finalmente, não tivesse o espi-

rito rebelado contra a verdade estaria convencido de que o projeto elevando o 

Joaseiro à município fora apresentado no ano passado ao congresso para este 

ano ser sancionado, e, estou certo, não diria que o Padre Cícero quer obrigar o 

governo a obedecer ao seu onipotente poder (DE ÁGUA... 29 jan. 1911, p.1) 

 

 

Nesse discurso, Floro contestou o Correio do Cariry com a estratégia ideológica 

de racionalização (THOMPSON, 2011, p. 82), ao construir uma cadeia de raciocínios 

que validava o pedido do padre Cícero para a elevação de Juazeiro a categoria de vila 

independente. Por meio desse recurso simbólico, o médico buscou convencer o público 

que a solicitação do padre para com o governo do Estado, se deu de forma correta e pa-

cífica.  

Diferentemente de Floro, padre Alencar Peixoto ficou conhecido por usar uma 

linguagem mais energética e insultuosa para atingir aqueles considerados inimigos da 

causa de Juazeiro. Em seu discurso, Peixoto justificou o porquê de Antônio Luiz ser 

contra a emancipação do povoado. 

 

A razão principal de toda essa inimizade tamanha a rebentar-se, agora, mais do 

que nunca, em catapultas de insultos, calúnias e infâmias que através de um 

depravado... o facalhão do Tubiba [Raul de Carvalho], são assacadas à perso-

nalidade de um sacerdote de Jesus cristo [padre Cícero]. [...]. É ter, como sa-

bem todos os habitantes dessa zona, o povo do Joaseiro proclamado a sua inde-

pendência do município do Crato, e ter ele, o tal Antônio Luiz Pequeno, ficado 

sem a mamata, nunca menos de 30 contos de réis, que daqui anualmente corri-

am para o abismo sem fundo de sua bolsa. [...] Aludimos aqui ao espantoso 

movimento de armas que se operou no Cariri, em maio de 1909; o movimento 

esse, á que esse boca torta [Antônio Luiz] dá como causa o Padre Cícero!!! 

Movimento esse, porém, de que fora ele, esse esmolambado chefe de iniquida-

des, o verdadeiro ator. [...] só tu mesmo, cachorro guenzo e esfomeado, só tu 

mesmo espreitado que estás com a perda do gordo osso do Joaseiro, só tu mise-

rável pequeno, serias capaz de uma monstruosidade dessa natureza!!! (COMO 

CLASSIFICAR... 22 Jan. 1911, p.2) 

 

 A construção argumentativa de Peixoto pautou-se na operação ideológica do 

campo da dissimulação (THOMPSON, 2011, p. 83). Para Peixoto, Antônio Luiz ocul-
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tou do público o fato principal que o colocou contra o desejo de emancipação de Juazei-

ro, os impostos pagos pelo povoado à Câmara do Crato. Além disso, o redator usou da 

estratégia de deslocamento, ao apontar o coronel cratense como responsável pelo mo-

vimento armado ocorrido no Cariri em 1909. Nesse caso, Peixoto deixou claro que toda 

aquela campanha do Correio do Cariry contra Juazeiro e as revoluções armadas ocorri-

das na região, eram fruto da ganancia de Antônio Luiz.  

 

4. Consideração Finais 

 

O percurso pelas folhas dos jornais Correio do Cariry e O Rebate nos permitiu 

rememorar uma época de forte animosidade no Cariri cearense. Dois grupos que utiliza-

ram do jornalismo para legitimar suas respectivas campanhas contra ou a favor da 

emancipação política do povoado de Juazeiro. Nesse percurso, desvendamos algumas 

das estratégias daquelas redações jornalísticas para fincar seus ideias perante o público 

caririrense.  

Uma das principais estratégias dos redatores de O Rebate foi instigar o orgulho e 

a autoestima dos juazeirenses, que vinha sendo ferida pelos cratenses, principalmente 

com a ideia de pujança econômica. O fato econômico foi uma das principais justificati-

vas expostas pelos articulistas de Juazeiro para legitimar a ideia de independência do 

povoado. Outro aspecto relevante, foi rebater as acusações emanadas do Crato, ao de-

fender os considerados “perseguidos” de Antônio Luiz, mostrando o trabalho dos mes-

mos pelos progresso do povoado, e ao apresentar o “verdade” motivo da campanha cra-

tense contra Juazeiro, os impostos que deixariam de entrar na conta financeira da câma-

ra cratense. 

Enquanto isso, os cratenses buscaram deslegitimar a emancipação política de Ju-

azeiro, representando-a como uma sociedade atrasada. Criou-se um imaginário de terror 

do povoado, com base nos aspectos sociais e culturais, para que dessa forma fosse man-

tida sob sua dependência administrativa. Outra estratégia, foi construir uma imagem 

negativas dos principais representantes de Juazeiro, nesse caso, o padre Cícero. Calan-

do-o era um passo para derrubar de vez a pretensão dos vizinhos pela independência. O 
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objetivo do Correio do Cariry foi criar uma rejeição geral à causa juazeirense, o que 

facilitaria desarticular de uma vez por todas a campanha em favor da emancipação da-

quele povoado.  

 Em ambos os casos, a ideologia esteve associada à ação e a interação das for-

mas simbólicas de poder e dominação, por ser um fenômeno marcado pelas circunstan-

cias sócio-históricas particulares. O discurso emitido pelos jornais foi constituído de 

conteúdos simbólicos que remeteram significados valorativos e buscaram aproximar os 

leitores dos articulistas, com o intuito de sensibilizá-los e convencê-los a aderirem seus 

ideias, num misto de aceitação, devoção ou revolta. 
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- Periódico: O Rebate (Juazeiro do Norte/CE) 

Arquivo: Acervo digital do pesquisador Renato Casimiro (Juazeiro do Norte/CE) 

 

ABAIXO a intriga. O Rebate, Joaseiro, 05 dez. 1909, p. 1 
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