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A partir do surgimento da imprensa, a censura sempre esteve presente, principalmente nos países 

católicos. Em Portugal ela foi maior ainda, nada podia ser impresso sem a autorização dos órgãos 

censórios. Isso foi inibidor do jornalismo lusitano, e, consequentemente, do aparecimento da 

imprensa no Brasil. 

 

Inventada a imprensa, ainda no início do Século XV, por Gutemberg ela passou a representar 

aquilo que os primeiros impressores viram como sendo “a produtora dos frutos para a felicidade 

dos povos”. A primeira impressão foi da Bíblia Sagrada e as seguintes também foram de livros, 

mas a primeira publicação vista com a acepção atual de um jornal, foi a Gazeta (Tungstite), da 

Alemanha, primeiramente distribuída em folha solta de papel, entre 1447 e 1460. Nos anos 

seguintes houve uma extraordinária expansão dos impressos pelo continente europeu. Aliás, o 

título de Gazeta para os jornais esteve muito generalizado na Europa e mais tarde quando a 

imprensa implantou-se na América ele também foi adotado. 

 

Na Espanha, em 1626, com a Gazeta de Madri. Mas Felipe V da dinastia dos Bourbons, ao 

assumir o trono da Espanha manifestou a desejo de reformar a literatura do país e para esse fim 

era necessário um meio de divulgação que influísse no espírito popular, para o qual a leitura em 

livro era mais difícil. Assim, foi fundada uma publicação, sob a forma do que seria uma revista 

atual, que se intitulou Diário de los literatos de España. O próprio rei custeava a sua publicação e 

foi um dos principais colaboradores do periódico, que circulou entre 1737 e1742. 

 

Na França, em 1609 surge a primeira “Gazette”. As notícias eram publicadas em versos, mas não 

logrou muito êxito. Em 1631, um médico, Teofrasto Renaudot, conseguiu do Rei Luiz XIII 

autorização para imprimir a sua Gazeta, que trazia em epígrafe um agradecimento ao Rei e ao 

Cardeal Richelieu. Mas um dia cansou-se de adular os grandes e passou a escrever o que 

pensava desde quando tivera a ideia de montar um jornal. Foi o bastante para que caísse em 

desgraça junto aos poderosos e uma campanha de descrédito junto à população - afirmando ser 

ele um feiticeiro – fez com que o jornal deixasse de ser lido.  Renaudot morreu pobre e endividado 

em 1637.  O grande impulso da imprensa francesa ocorre em torno de 1789, no período da 

Revolução, quando as artes gráficas já tinham evoluído bastante. 

 

Nessa época em toda a Europa já havia boas empresas e bons jornais: Na Holanda, Suécia, 

Noruega, Inglaterra Rússia e Itália. Os jornais acompanhavam a consolidação dos Estados 

Nacionais e deram extraordinário impulso, através da propaganda, às conquistas de novos 

territórios e colônias. Na Itália, por exemplo, o primeiro jornal foi “Notícias Escritas”, publicado em 

Veneza, em meados do Século XVI quando o país estava em guerra contra a Turquia. E a 

imprensa foi se propagando e se tornando poderosa e virulenta, ao ponto de o Papa Gregário XIII 

lançar uma bula de excomunhão aos jornalistas. 

 

Em Portugal, os prelos chegaram ainda no século XV mas somente no século seguinte, surge o 

que seria um jornal, com o monumental título de Gazeta em que se relatam as novas todas que 

houve nesta Corte, e que vieram de várias partes no mês de Novembro de 1641″. 

E com a epígrafe: COM TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS E PRIVILÉGIO REAL. 

 

 



Essa é uma questão muito importante. Sem dúvida foi um dos principais inibidores ao surgimento 

e ao desenvolvimento da imprensa brasileira. Mas não era uma exclusividade das colônias, 

também em Portugal a imprensa apenas engatinhava, por causa das restrições impostas pela 

censura e por questões estruturais da sociedade lusitana, como o grande analfabetismo. 

 

Aliado a isso, contribuía para inibir o nascimento da imprensa a política portuguesa de deixar as 

colônias apenas como produtoras de bens primários. Para manter um pacto Colônia, ou seja, criar 

uma interdependência entre Metrópole e Colônia, cabia a Portugal a produção de manufaturas e 

ao Brasil, de produtos agrícolas ou minerais. A Coroa pretendia com este pacto dificultar a 

independência do Brasil. Por isso, as manufaturas foram desestimuladas nas colônias, e, em 

alguns momentos, explicitamente proibidas. Como a imprensa também é uma forma de indústria, 

ela acabou sofrendo esta restrição. 

 

Essas duas questões são fundamentais para entender o atraso do surgimento da imprensa no 

Brasil. A política de restrição das manufaturas, e a forte censura portuguesa foram inibidores da 

imprensa. 

 

Em 5 de janeiro de 1785, durante o reinado de Dona Maria I, foi editado alvará que proibia a 

atividade industrial no Brasil. De acordo com a Coroa Portuguesa a proibição foi necessária 

porque a instalação de fábricas e manufaturas no Brasil afetaria a oferta de mão de obra da 

agricultura e da extração de minérios, como ouro e diamantes. A produção têxtil só seria permitida 

para fabricação de vestuário dos escravos e sacos para empacotamento. Quem desobedecesse à 

ordem sofreria pesadas multas. O alvará foi revogado em 1º de abril de 1808 por D. João. 

 

Mesmo em Portugal o avanço do jornalismo sempre foi muito lento, porque tanto a impressão de 

livros e PRINCIPALMENTE DE JORNAIS estava rigorosamente submetida à Censura, que agia 

de forma severa, considerando quase tudo como subversivo. Com relação aos jornais, a censura 

foi bem mais eficiente do que a feita nos livros, e fez com que surgissem poucas publicações. Não 

havia liberdade de expressão em Portugal e os poucos jornais que surgiam eram reprimidos e em 

raras oportunidades a Coroa apoiou ou incentivou as raras iniciativas. Como a de José Freie de 

Montarroyos Mascarenhas, que obteve o beneplácito de Dom João VI e fundou em 1715 a 

História anual, cronológica e política do Mundo ou Notícias do estado do mundo. Em 1717 mudou 

o nome para Gazeta de Lisboa. Era vendida por cegos, que tinham de decorar o que lhe haviam 

dito, para apregoar pelas ruas. O conteúdo era composto por notícias variadas e raríssimos 

comentários. Estudiosos e pesquisadores dessa fase da imprensa portuguesa condenam o 

pouquíssimo destaque dado ao terremoto que em 1º de novembro de 1755 arrasou a capital 

Portuguesa e deixou mais de 100 mil mortos e milhares de feridos e desabrigados.  A notícia: 

 

LISBOA, 6 DE NOVEMBRO DE 1755 

 

O dia 1 primeiro do corrente ficará memorável por todos os séculos pelos terremotos e incêndios 

que arruinaram uma grande parte da cidade, mas tem havido a felicidade de se acharem nas 

ruínas os cofres da Fazenda Real e da maior parte dos particulares. 

 

Cauteloso em não desagradar à Coroa, o jornal foi discreto em dar a notícia de um cataclismo 

daquele porte, temendo ferir a sensibilidade da censura.  Por isso falava mais das providencias do 

governo do que no fato em si e suas consequências 

 

Só nos momentos em que Portugal esteve em conflito com outras nações e após a Revolução do 

Porto, em 1820, os periódicos ganharam impulso. Para entender essa questão é preciso conhecer 



como era feita a censura em Portugal e na Colônia. Existiram quatro modelos diferentes de 

censura até a Revolução do Porto (1820): 1º) Até 1768 o controle era feito por três tribunais (o 

Ordinário, a Inquisição e o Desembargo do Paço); 2º) De 1768 à 1787, a responsabilidade era da 

Real Mesa Censória; 3º) De 1787 a 1794 houve a criação da Real Mesa da Comissão 

Geral; 4º 

 

A censura também existia em outros países, mas em Portugal ela foi mais intensa e severa do que 

na Espanha, por exemplo. Isso deve-se muito à proximidade entre os inquisidores e os reis; 

geralmente todos pertenciam à mesma família e linhagem, tendo mesmo um inquisidor que veio a 

ser coroado mais tarde. A Inquisição em Portugal era muitas vezes uma extensão da Família Real. 

E vice-versa. 

 

Enquanto o Brasil estava mergulhado na escuridão, noutras partes da América já havia jornais:  O 

Peru foi o primeiro país a ter um jornal periódico. Antecedeu-o, a Universidade Mayor de São 

Marcos (fundada em 1551 e inaugurada em 1553). Em 1594 aparece a primeira publicação 

impressa na América, um catecismo para os índios quichuas.  E em 1620 a primeira gazeta 

“Relacion de cosas notables del Peru. NO México o primeiro jornal foi “El Mercúrio Volante”, em 

1693, fundado pelo literato e cientista Carlos de Siguenza y Gôngora. E nas demais colônias 

espanholas a imprensa se espalhou: Guatemala (1729); Colômbia (1790); Equador (1792); Costa 

Rica (1777); Cuba (1790); Porto Rico (final do Século XVIII); Venezuela (1804). 

 

Mesmo proibidos os prelos no Brasil, a circulação de livros aqui na Colônia era exercida, graças 

principalmente ao contrabando. E muitos desses livros, notadamente os que continham “ideias 

francesas, eram copiados e os manuscritos circulavam de mão em mão. Em “A Comunicação 

Social na Revolução dos Alfaiates”, Florisvaldo Mattos aborda com maestria essa prática. Em 

Minas, houve o episódio das “Cartas Chilenas” com crítica ao governador Luís da Cunha e 

Menezes. Os letrados eram sempre responsabilizados ou suspeitos. 

 

Houve algumas tentativas de se implantar clandestinamente tipografias no Brasil, aditando-se 

apenas folhetos. Em 1706 uma delas, trazida de Portugal por etapas, diversas viagens, chegou a 

funcionar, mas logo chegou uma Ordem Régia de Lisboa a mandou o governador confiscar os 

tipos, prensa e papéis e “notificar aos seus donos e aos oficiais da tipografia que não imprimissem 

nem consentisse que se imprimissem livros nem papéis alguns avulsos. 

 

Em 1747 o Capitão Gomes Freire de Andrade autorizou extraoficialmente um seu amigo, tipógrafo 

que veio do Reino, a montar uma tipografia para editar folhas avulsas de literatura. Mas alertou-o 

de que se precavesse porque se chegasse ao conhecimento do Reino, comprometeria tanto o 

protegido quanto o protetor. Alguns opúsculos chegaram a ser impressos, mas sem a indicação do 

local, ou quando a traziam, dizia que eram editados em Lisboa. Ou em Madri. Mas em 6 de  julho 

de 1678 uma ordem expressa de Dom João V proibia terminantemente o estabelecimento da 

imprensa no Brasil. 

 

Esses impressos clandestinos não tinham a feição de jornais, com notícias. Traziam breves 

católicos, com orações, rezas e poemas gratulatórios reverenciando autoridades civis, militares e 

religiosas, que orgulhosas faziam vistas grossas às atividades. Finalmente já no início do Século 

XIX é que surge o primeiro jornal brasileiro. 

 

Quando em 1807 a Corte de Lisboa preparava-se para se transferir e para o Brasil, fugindo da 

invasão feita ao território português por tropas de Napoleão Bonaparte, foram trazidos ao Brasil, 

além da Biblioteca Real que deu origem à nossa atual Biblioteca Nacional (com livros e 



incunábulos raríssimos) estava ainda encaixotada no porto da capital portuguesa, à espera do 

desembaraço pela Alfândega de caixotes contendo uma moderna (para a época) tipografia, 

adquirida na Inglaterra. Um burocrata do Reino, Antônio de Araújo Azevedo (o futuro Conde da 

Barca) resolveu trazer o equipamento no navio Medusa. Aqui chegando e tendo a necessidade de 

acomodar a grande comitiva, instalar as sedes das repartições e colocar a máquina burocrática 

para funcionar, o Príncipe Regente Dom João, que governava em lugar da mãe, Dona Maria I, (a 

mesmo que em Carta Régia proibira a instalação de prelos e manufaturas no Brasil), foi 

aconselhado pelo Conde de Linhares a permitir a montagem e funcionamento de uma tipografia 

no Brasil, para publicação das ordens régias e de todos os demais atos do governo. Para isso era 

necessário revogar decretos anteriores e foi o que Dom João fez. E baixou o seguinte decreto: 

 

Tendo-me constado que os prelos que se acham nesta Capital eram os destinados para a 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; e atendendo  à necessidade que há 

da oficina de impressão nestes meus Estados: sou servido, que a casa, onde eles se 

estabelecerem, sirva interinamente de Imprensa Régia, onde se imprimam exclusivamente toda a 

legislação e papéis diplomáticos, que emanarem de qualquer repartição do meu real servi; e se 

possam imprimir todas e quaisquer outras obras; ficando interinamente pertencendo o seu 

governo à mesma secretaria. 

 

É este o decreto de 13 de maio de 1808, que implantou no Brasil, definitivamente, as artes 

tipográficas e afins, porque no ano seguinte aqui chegaram os gravadores. Em 1808 alguns 

funcionários superiores da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros cogitaram da 

fundação de um jornal, como há 50 anos já o haviam feito os seus antecessores. Deram ao futuro 

jornal o nome de Gazeta do Rio de Janeiro. Ao oficial daquela secretaria, Frei Tibúrcio José da 

Rocha, foi entregue a redação da folha. A oficina era a mesma da Impressão Régia mas o jornal 

fazia questão de afirmar a sua desvinculação com o governo, como se depreende deste aviso: 

“N.B. Esta Gazeta, ainda que pertença por privilégio aos oficiais da Secretaria de Estado dos 

Negócios Estrangeiros e da Guerra, não é contudo oficial; e o Governo somente responde por 

aqueles papéis que nela mande imprimir o seu nome. 

 

Mesmo com a instalação da Imprensa Régia, não demorou a serem criadas formas de controle do 

que era impresso. Já em 24 de junho de 1808 (pouco mais de um mês) um aviso determinava que 

“a direção terá o encargo de examinar os papéis e livros que se mandarem imprimir, e de vigiar 

que nada se imprima contra a religião, governo e bons costumes”.  Em 27 de setembro de 1808 

foram nomeados quatro censores régios. Exemplo da atuação da censura, nesse período, no 

Brasil: 

 

Em 4 de setembro de 1811, D. João determinou ao Conde de Arcos que providenciasse a 

apreensão, na Bahia, de uma tipografia despachada da Inglaterra. Ainda em 9 de outubro desse 

ano proibiu o Príncipe Regente a circulação de dois livros e, em 2 de março de 1821, o ingresso 

do Correio Braziliense. O 1º número da Gazeta do Rio de Janeiro foi publicado em 10 de 

setembro de 1810. O jornal publicava, além de notícias dos acontecimentos mais notáveis do 

exterior, falecimento de pessoas gradas, anúncios e noticiário nacional. Prometia ser publicado 

uma vez por semana, mas diante do extraordinário sucesso do 1º número, os seguintes já foram 

publicados em duas vezes por semana. Uma carta régia de 5 de fevereiro de 1811 autorizava o 

funcionamento de uma tipografia na Bahia. 

 

*Jorge Ramos é jornalista e diretor da ABI – Associação Bahiana de Imprensa. Este texto foi lido 

durante palestra na reunião da ABI, no dia 12 de setembro de 2018. 


