
um regime tão duradouro, 
autoritário, teocrático e 
avesso ao saber. Sem 
tipografias até 1808 e 
expostos a uma severa 
censura inquisitorial que 
impediu a chegada das 
idéias iluministas, pode-se 
dizer que passamos ao 
largo do Renascimento 
por força do calendário e 
por vontade própria. Dei-
xamos de aproveitar as 
luzes do final do século 
XVIII.Enquanto os futurólo-
gos extasiam-se com as 
fantásticas perspectivas 
que serão trazidas pela 
tecnologia, nesta série o 
Observatório da Imprensa 
prefere rever a história 
inspirado na lição de   
G e o r g e  S a n ta y a n a : 
"aqueles que não conse-
guem lembrar o passado 
correm o risco de repeti-
lo". 

Dines: Dines: Dines: Dines: Bem vindos ao 
Observatório da Impren-
sa. Os duzentos anos da 
imprensa brasileira que 
começam a ser festejados 
hoje se juntam ao décimo 
aniversário deste progra-
ma. O resultado é esta 
serie de três apresenta-
ções em formato especial 
que iniciamos hoje. Em 
13 de maio de 1808, foi 
assinado o decreto que 
criava a   Impressão Ré-
gia. A colônia saia das 
trevas a que estivera até 
então condenada para 
ingressar na era moderna 
iniciada cerca de 354 
anos  antes em Mainz, 
Alemanha, com a inven-
ção dos tipos móveis por 
Johann Gutenberg. Não 
foi generosidade do re-
gente D. João no dia do 
seu aniversário. Foi ne-
cessidade: o povo precisa-
va ser informado a respei-
to da sucessão de atos 

promulgados pela coroa. 
Necessidade e também 
sorte porque nos porões 
da nau Medusa que parti-
cipou do comboio que 
trouxe a corte de Lisboa 
estavam encaixotados os 
prelos e as caixas de tipos 
que haviam sido compra-
dos na Inglaterra para a 
Impressão Régia lisboeta. 
O bom governo exigia uma 
boa comunicação e com 
base num axioma tão 
simples desabou a rigoro-
sa censura construída a 
partir do estabelecimento 
da Santa Inquisição no 
império português em 
1536: 272 anos de silên-
cio e ignorância. Este atra-
so deixou marcas nas 
instituições, na cultura e 
nas mentalidades. Incor-
porou-se ao nosso DNA. 
Hoje, no gozo de todas as 
franquias democráticas, é 
impossível ignorar as de-
formações herdadas de 

Editorial 

Informação na Era pré-Gutenberg 

A humanidade tem na 
evolução da palavra im-
pressa um de seus princi-
pais marcos. A passagem 
dos manuscritos para a 
impressão com tipos mó-
veis foi um "divisor de 
águas" na história.      
Registrar os fatos mais 
importantes é uma 
“paixão” que move o ho-
m e m  d e s d e  a               
Antiguidade.  

Depois da queda do    
Império Romano, come-
çou um longo período de 

"trevas" , em que  a     
censura da Igreja, o     
sistema feudal e  o      
analfabetismo limitaram o 
mundo cristão aos      
arautos e à notícia       
falada. Leitura pública e 
j o g r a i s  e r a m  o s            
p o r t a d o r e s  d a s            
novidades. Já no século 
X V  c o m e ç a m  a s          
transformações. O comér-
cio se amplia e os       
navegadores portugueses 
e espanhóis desvendam 
um Novo Mundo.  

Enquanto no Velho Mun-
do, inovações tecnológi-
cas, papel em abundância 
e tinta, facilitavam a arte 
de imprimir.  
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Foi neste contexto que 
Johann Gutenberg, nasci-
do em Mainz, Mogúncia, 
na Alemanha, desenvol-
veu a tipografia com a 
invenção dos tipos móveis 
de chumbo fundido. A 
prensa já existia, no en-
tanto, era de uso restrito. 
A vantagem do tipo móvel 
era a agilidade e a possi-
bilidade de reutilização 
para impressão em maior 
escala. Em 1455 , era 
impresso o  primeiro livro: 
a Bíblia de Gutenberg. 
Seis prelos foram empre-
gados na obra de mais de 
mil e duzentas páginas. 
Uma das 180 cópias en-
contra-se na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janei-
ro. A impressão com tipos 
móveis abria caminho 
para uma nova era da 
difusão do conhecimento. 

 

Dines: Dines: Dines: Dines: A partir de Guten-
berg todas as mutações 
do mundo ocidental foram 
beneficiadas diretamente 
pela velocidade e pelo 
poder de multiplicação da 
imprensa. A primeira des-
tas mutações foi a refor-
ma ocorrida dentro da 
igreja cristã, obra do teó-
logo Martinho Lutero. O 
cisma protestante ganhou 
dimensões quando as 
controvérsias sobre o 

abuso das indulgências, 
no lugar de ficarem manti-
das nos conventos e uni-
versidades rapidamente 
ganharam audiências 
maiores. Também os ritos 
litúrgicos adotados por 
Lutero, traduzidos do la-
tim para o alemão, chega-
ram rapidamente ao co-
nhecimento público. Seu 
maior feito foi a tradução 
para o vernáculo do Novo 
e do Velho Testamentos. A 
bíblia de Lutero impressa 
em alemão podia ser lida, 
ouvida e entendida por 
qualquer crente. Estava 
criado o primeiro best-
seller mundial.  

vura pra substituir o dese-
nho”.  

Enquanto países da Euro-
pa ocidental, como Ingla-
terra, Alemanha e Holan-
da se desenvolviam, o 
Santo Ofício condenava 
Portugal ao atraso.  

A perseguição aos tipógra-
fos de origem judia é em-
blemática. Quase todos os 
tipógrafos portugueses 
eram judeus e imprimiram 
livros religiosos para uso 

A historiadora Renata Renata Renata Renata 
Santos Santos Santos Santos explica que “a 
gravura surgiu na Europa 
no fim do século XIV, iní-
cio do século XV e ela é 
uma técnica contemporâ-
nea a tipografia. Nós esta-
mos falando de processos 
que são da mesma or-
dem. Tanto a tipografia, a 
imprensa, quanto a gravu-
ra, elas vêm para substi-
tuir os manuscritos. A 
tipografia para substituir o 
texto manuscrito e a gra-

da comunidade. Os ju-
deus, por imposição da 
Igreja, foram perseguidos 
e forçados a se converter 
ao Catolicismo. Outro ob-
jetivo do clero em Portu-
gal era impedir a divulga-
ção das idéias luteranas.  

Tipos móveis: a Revolução de Gutenberg 

A impressão em Portugal 

O rápido avanço das tipografias 

nha, em 1605, ou seja, só 
150 anos depois da Bíblia 
de Gutenberg. Mas circu-
lava sem data marcada. 
Neste período também há 
registro de diversos ou-
tros impressos. O primeiro 
jornal publicado com regu-
laridade só aparece em 
1631, na França, a     
Gazette. Seu idealizador 
pretendia libertar os leito-
res das ondas de boatos. 
Em Portugal, o primeiro 
jornal impresso começou 
a circular em 1641 para 

noticiar a guerra contra a 
Espanha. Enquanto a  
Gazeta de Lisboa, primei-
ro jornal oficial, surgiu em 
1715.  

A disseminação de tipo-
grafias teve dois momen-
tos. De início a utilização 
era, basicamente, por 
parte do clero e dos go-
vernos. A maioria dos 
primeiros livros era dedi-
cada à área jurídica, de 
medicina ou de astrono-
mia, ciência importante 

Entre os  obstáculos  para 
a impressão dos primeiros 
livros estava o  alto custo 
do trabalho tipográfico, 
além da perseguição dos 
governos absolutistas e 
da igreja. Do Renascimen-
to até o fim do século 
XVIII, a intensa circulação 
de cartas e as gazetas 
manuscritas foram as 
principais fontes de infor-
mação.  

O primeiro jornal impresso 
foi em Strasburgo, Alema-

A partir do século 

XV,   tipografias se 

espalharam 

rapidamente pela 

Europa, 

principalmente pela 

Alemanha e  

Inglaterra. Foram 

instaladas mais de 

duzentas e quarenta 

tipografias e 

realizadas trinta mil 

edições de livros.  

2 

200 anos de Imprensa no 
Brasil 



DinesDinesDinesDines: A inquisição foi 
criada no século XII para 
combater as dissidências 
cristãs consideradas heré-
ticas e obedecia às or-
dens da Cúria Romana. A 
inquisição espanhola es-
tabelecida em 1481 auto-
nomizou-se, mudou o foco 
e dirigiu sua fúria contra 
os judeus e os converti-
dos que mantinham ocul-
tas as crenças ancestrais. 
A inquisição portuguesa 
foi estabelecida nos mes-
mos moldes 55 anos de-
pois. Estenderam-se além-
mar, mas operavam de 
forma diferenciada. O 
Santo Oficio português, 
menos flexível e mais 

centralizado, funcionava 
em Lisboa, Coimbra e 
Évora com apenas uma 
sucursal no exterior, em 
Goa, na Índia. No Brasil, a 
inquisição operava atra-
vés dos comissários locais 
que ouviam as denúncias, 
faziam as primeiras inqui-
rições e depois remetiam 
os réus para serem julga-
dos e castigados em Lis-
boa. A inquisição espa-
nhola optou por um es-
quema descentralizado, 
com tribunais em lima, 
cidade do México e Carta-
gena dedicados a vigiar 
principalmente os cristãos 
novos que haviam deixa-
do a Península Ibérica no 

fim do século XV. Isto per-
mitiu que na América es-
panhola funcionassem 
tipografias controladas 
pelos jesuítas. A inquisi-
ção portuguesa preocupa-
va-se mais em defender o 
Brasil de qualquer influên-
cia estrangeira razão pela 
qual não lhe interessava o 
funcionamento de tipogra-
fias que poderiam impor-
tar idéias subversivas. Na 
áfrica portuguesa e em 
Goa os jesuítas instala-
ram tipografias para aju-
dar na evangelização do 
gentio. O Brasil era rico 
demais e grandes demais 
para ficar sem a proteção 
inquisitorial. 

esta expansão é a des-
centralização do poder da 
igreja nas colônias espa-
nholas. Entre os objetivos 
da colonização espanhola 
estava catequese dos 
incas e astecas. Para tan-
to era preciso incentivar a 
produção de impressos. 
No Brasil a era da impres-
são só começa com a 
vinda da família real.  

“A gente pode considerar 
que o Brasil estava atra-

Nas Américas, dos sécu-
los XVI ao XIX, as tipografi-
as se espalharam de for-
ma desigual. Na América 
espanhola o desenvolvi-
mento da impressão de 
livros foi bem anterior ao 
Brasil. A primeira tipografi-
a surgiu no México, em 
seguida no Peru. No sécu-
lo XVII, ainda bem antes 
do que no Brasil, surgem 
tipografias na Bolívia, 
Guatemala e Paraguai. 
Uma das explicações para 

sado se você pensar na 
cronologia da instalação 
das tipografias. Ai sim, 
nós somos o 12º país na 
América Latina a ter a 
tipografia instalada. Mas 
apenas neste sentido 
cronológico, porque em 
outros lugares da América 
Latina, a instalação da 
tipografia não significou 
um florescimento da cul-
tura letrada.”Márcia A-Márcia A-Márcia A-Márcia A-
breu,breu,breu,breu, historiadora.           

O papel da Santa Inquisição 

Tipografias na América 

Censura na Europa do século XIX 

mos têm que produzir 
pareceres, chegar a uma 
solução de consenso de 
autorizar, ou não aquele 
livro e depois tinha que 
ter um consenso entre os 
três. Não é, como se cos-
tuma pensar, uma prática 
autoritária e castradora, 
como a gente conheceu 
da censura do século XX. 
No século XX, ela foi uma 
coisa ligada às ditaduras 
de direita, muito mais 
repressiva. Na Europa dos 
séculos XVIII, XIX, a censu-
ra é muitas vezes um am-

biente intelectual, que 
reúne vários letrados que 
pensam sobre os livros, 
sobre a possibilidade de 
circulação deles, ou não, 
e chegam a uma deci-
são.” Márcia Abreu,Márcia Abreu,Márcia Abreu,Márcia Abreu, histo-
riadora.          

“A atuação do Santo Ofí-
cio em Portugal foi mais 
duradoura do que em 
outros países. Ela só aca-
bou no começo do século 
XIX. Mas, é importante 
explicar, que a censura 
não é ligada só ao Santo 
Ofício. São três institui-
ções que cuidam da cen-
sura dos livros em Portu-
gal: o Santo Ofício, o De-
sembargo do Paço, que é 
uma instituição ligada ao 
poder real e o Ordinário, 
que é ligado à Igreja, ao 
bispo. Esses três organis-

Em 1536 a 
inquisição instala-
se em Portugal e 
surgem então 
formas de 
controle, como a 
primeira lei que 
regulamentava a 
impressão. A  
partir de 1576, 
toda obra 
impressa em 
Portugal 
precisava de 
licença do Santo 
Oficio, do bispo 
local e do 
Desembargo do 
Paço. 
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 “Se o Brasil demorou a 
receber a       imprensa, 
se o Brasil demorou a 
receber essa liberdade de 
publicar, rapidamente 
com esse entusiasmo que 
se criou para constituir 
jornais, publicar. Acho que 
se formou um núcleo de 
pensadores, de homens 
de letras e jornalismo, 
mesmo antes de se cha-
mar desta forma, que 
deixou o Brasil numa situ-
ação bastante interessan-
te em relação à América 
Latina”, Tânia BessoneTânia BessoneTânia BessoneTânia Bessone, 
historiadora.    

“As primeiras  academias 
permanentes foram for-
madas em 1724,1759, 

na cidade da Bahia de 
São Salvador.  As acade-
mias têm uma curta dura-
ção. Essa academia se 
dissolve e só 35 anos 
depois é formada uma 
nova academia, já num 
momento muito   crítico 
do governo pombalino, 
depois do terremoto, um 
momento de expulsão dos 
jesuítas, de assinatura 
dos tratados internacio-
nais com a Espanha  para 
definir as fronteiras. É 
criada essa academia, 
que também não conse-
gue sobreviver. Ela tem 
duração de um ano e os 
vários membros dessa 
a c a d e m i a  t a m b é m      

projetam um grande   
esforço de editar obras   
sobre a natureza, cultura, 
população e geografia do 
c o n t i n e n t e  s u l -
americano”, Íris KantorÍris KantorÍris KantorÍris Kantor, 
historiadora. 

“Eram muito importantes 
pra os próprios homens 
de letras e de ciências se 
encontrarem, para eles 
criarem uma espécie de 
identidade para falarem 
desse novo lugar que era 
a América: América portu-
guesa como lugar onde 
letrados se encontravam 
e podiam produzir conhe-
cimento e formas literá-
rias bonitas”, Lorelai Kury, Lorelai Kury, Lorelai Kury, Lorelai Kury, 
historiadora. 

da inquisição e não da 
coroa. Se a oficina de 
Isidoro não fosse desman-
telada, se a entrada do 
Brasil na era Gutenberg 
tivesse acontecido 61 
anos antes da instalação 
da Impressão Regia, nos-
sa história seria diferen-
te.No período pombalino 
d e n o m i n a d o  d e 
'despotismo esclarecido' 
os embargos aos livros 
importados e às edições 
anteriores de livros portu-

Dines: Dines: Dines: Dines: Oito anos depois, 
por motivos ignorados,  
Isidoro aparece no Rio de 
Janeiro com um prelo e 
seus tipos, provavelmente 
protegido pelo governador 
Gomes Freire e pelo novo 
bispo. Quando a Inquisi-
ção descobriu a atividade 
do impressor impediu-o 
de continuar. Um docu-
mento (ao lado) pouco 
conhecido comprova que 
a ordem para o desmante-
lamento da oficina partiu 

gueses eram divulgados 
através de editais impres-
sos. Também os livros 
condenados à fogueira. 
Ironia das ironias: a cen-
sura necessitava comuni-
car-se para ser obedecida. 
O rigoroso banimento das 
obras de iluministas, in-
clusive a Enciclopédia de 
Diderot, impediu que o 
Brasil se beneficiasse das 
mesmas fontes que inspi-
raram os revolucionários 
americanos e franceses. 

A difusão do conhecimento na Colônia 

As conseqüências do atraso 

Antônio Isidoro da Fonseca  

DinesDinesDinesDines: Ainda não são co-
nhecidas as razões que 
levaram um dos impresso-
res mais conhecidos de 
Lisboa, Antonio Isidoro da 
Fonseca, a transferir sua 
oficina para o Brasil. A 
lista das obras impressas 
por Antonio Isidoro da 
Fonseca revelam um tipó-
grafo respeitado, impres-
sor do primeiro volume da 
Biblioteca Lusitana, a 
mais importante iniciativa 
editorial do período joani-
no. Isidoro relacionava-se 
com a nobreza culta e 

também com os intelectu-
ais que tentavam um lu-
gar ao sol, assim conhe-
ceu o brasileiro Antonio 
José da silva, o "Judeu", 
de quem imprimiu duas 
óperas sem identificação 
do autor e um poema 
assinado em homenagem 
à infanta Dona Francisca, 
irmã do Rei. O "Judeu" 
que havia se tornado ra-
zoavelmente popular pe-
las óperas e sátiras ence-
nadas com marionetes foi 
denunciado e executado 
pela inquisição em 1739. 

A primeira tentativa com-
provada de instalar uma 
tipografia, por aqui, foi em 
1747, e fracassou. A inici-
ativa foi de Antonio Isido-
ro da Fonseca, um dos 
mais renomados impres-
sores de Portugal. No Bra-
sil, o sonho de editar li-
vros durou pouco. Em 
1749, depois de publicar 
seu primeiro impresso, 
Antônio Isidoro  recebeu a 
notificação do Santo Ofí-
cio proibindo a impressão 
de qualquer assunto no 
Brasil.           

Até meados do 
século   XVIII, no 
B r a s i l , n ã o 
existia uma lei 
específica que 
proibisse a 
impressão. 
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O Tribunal da Real Mesa 
Censória foi o golpe final 
na impressão e comércio 
de livros de livros em   
Portugal e no Brasil.     
Criado em 1768 pelo  
futuro marquês de     
Pombal, o tr ibunal       
fiscalizava a impressão e 
o comércio de livros e 
papéis. Para isto publicou 
inúmeros editais.  

Um deles, em 1769, proi-
bia livros sobre a inquisi-
ção, considerava a religi-
ão indispensável e classi-
ficava escritores de malig-
nos. Um ano depois, outro 
edital ordenava o confisco 
das obras de  filósofos  

como Hobbes, Rousseau , 
Spinoza e Voltaire.  

Mais de cem livros foram 
proibidos e o iluminismo 
considerado subversivo. 
Em 1774,  um edital con-
denou à fogueira  um  
pequeno livro sobre    
astrologia e alquimia. 
Segundo o tribunal, a obra 
seria um estratagema dos 
j e s u í ta s  c o n t r a  a          
sociedade cristã.  

de  implantar  uma         
tipografia no Brasil fez  
parte de um projeto real.     

“Esse projeto de estado 
consistiu basicamente em 
criar, transpor, várias  
instituições de Portugal 
para o Brasil: a Biblioteca 
Nacional, o Jardim       
Botânico, que naquele 
tempo não era só como 
aparenta a primeira vista, 
um local para recreio, e 
sim um laboratório para 

Depois de uma longa tra-
vessia e de uma parada 
providencial em Salvador, 
a corte desembarca no rio 
de janeiro em março de 
1808. D. João, ao tomar 
conhecimento do material 
tipográfico trazido pelo 
conde manda instalar a 
Impressão Régia em 13 
de maio do mesmo ano, 
dia do aniversário do  
Príncipe Regente. A corte 
precisava se comunicar 
com os súditos. A decisão 

pesquisas. Para o Jardim 
Botânico vinham espécies 
importadas de todo o  
impér io português.”     
Vamireh ChaconVamireh ChaconVamireh ChaconVamireh Chacon,    cientista 
político    

Real Mesa Censória 

O projeto da coroa para a colônia 

1808 — Impressão Régia 

Vamireh ChaconVamireh ChaconVamireh ChaconVamireh Chacon, cientista 
político: “ A Impresão Ré-
gia, que com o tempo veio 
se chamar Imprensa Na-
cional, teve o seu equipa-
mento trazido ao Brasil 
por lembrança de Antonio 
Araújo Azevedo, o conde 
da Barca, um dos minis-
tros do Príncipe Regente,  
depois D. João VI que se 
recordou de pegar os cai-
xotes onde já estava o 
equipamento e colocou 
na nau britânica Medusa 
e trouxe-a pessoalmente 
ao Brasil.”  

Marisa Lajolo, Marisa Lajolo, Marisa Lajolo, Marisa Lajolo, historiado-
ra: “Em função da política 
portuguesa, a imprensa 
era proibida no Brasil. 
Essa proibição fazia parte 
de uma política muito 
isolacionista de Portugal. 
Sobretudo em relação ao 
Brasil. O Brasil era a gran-
de fonte de renda de Por-
tugal e Portugal tinha mui-
to medo que o Brasil se 
tornasse independente. 
Com isso nós passamos a 
ser uma das últimas colô-
nias do mundo a ter im-
prensa.”    

O primeiro prelo oficial do 
Brasil só foi instalado em 
1808 com a vinda família 
real para o Brasil. Em mei-
o à correria que antece-
deu o embarque da famí-
lia real para o Brasil, em 
novembro de 1807, o 
conde da Barca ordenou 
que fossem colocados na 
nau Medusa, os prelos e 
tipos que haviam sido 
comprados para Portugal. 
Temendo pela segurança 
da oficina, o conde viajou 
no porão da nau junto 
com os equipamentos.  
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A primeira sede da Im-
pressão Régia funcionava 
na casa do Conde da 
Barca (dir.), na Rua do 
Passeio, no Centro do Rio 
de Janeiro. 



“Esse projeto luso-
brasileiro ilustrado não se 
modificou, ele já havia 
começado e com a vinda 
da família real ele é   
transferido para o Brasil. 
O Brasil passa a ser a 
sede da corte e pra cá são 
transferidas as institui-
ções reais, como a Biblio-
teca Nacional, o Museu 
Nacional. E com a Impres-
são Régia passam a se 
publicar vários desses 
livros que eram publica-
dos anteriormente, para 
tornar pública uma produ-
ção de memórias que 
anteriormente não eram 
tão publicas”, Margaret Margaret Margaret Margaret 
Lopes, Lopes, Lopes, Lopes, geóloga Unicamp. 

“Com a vinda da imprensa 
você tem uma ruptura 
bastante grande. Uma 
ruptura não só no sentido 
da maior circulação de 
textos impressos, mas 
também no sentido de 
que as pessoas passam a 
conceber o Brasil como 
lugar onde você pode 
produzir conhecimento. 
Esse momento de nasci-
mento e consolidação 
deste espaço público das 
letras é que é muito    
importante pra gente 
c o m p r e e n d e r  e s s e      
momento da vinda da 
corte, o momento dos 
200 anos da imprensa. 
Não é só a efeméride em 

si, mas é o que ela      
p r o p o r c i o n a  n e s t a       
conso l idaçã o des ta       
circulação de idéias no 
espaço americano, neste 
espaço tropical que era 
visto como inferior ao 
europeu. Então, com a 
vinda da imprensa você 
tem esse marco na     
constituição desse espaço 
público, da opinião públi-
ca, aqui na América    
portuguesa” Lorelai Kury, Lorelai Kury, Lorelai Kury, Lorelai Kury, 
historiadora. 

cabeça crítica, muito lon-
ge de nós, escrevendo da 
Inglaterra, mas que via 
aquele  fenômeno dentro 
das suas dimensões. Cla-
ro que era muito impor-
tante. o absurdo, de fato 
era que o Brasil fosse o 
último país a ter direito de 
produzir seus impressos.” 
Isabel Lustosa, Isabel Lustosa, Isabel Lustosa, Isabel Lustosa, historiado-
ra            

 

 

“Já naquele momento, o 
Hipólito, que era monar-
quista, a favor de D. João, 
que vibrou com a vinda da 
corte para o Brasil, vai ser 
bastante crítico dos brasi-
leiros que saudaram a 
inauguração da imprensa 
no Brasil com um excesso 
de gratidão ao Príncipe 
Regente. Ele achava que 
não tinha feito mais que a 
obrigação. O absurdo era 
no Brasil ser proibido se 
imprimir. Havia aí uma 

D. Rodrigo de Souza Cou-
tinho ficou responsável 
pela oficina, que funciona-
va na casa do conde da 
Barca. 

“O conde da Barca era 
proprietário da melhor 
biblioteca particular que 
do Rio de Janeiro. Ele era 
bibliófilo e possuía muitas 
primeiras edições, além 
de ter uma biblioteca bas-
tante atualizada para a 
época.” Vamireh ChaconVamireh ChaconVamireh ChaconVamireh Chacon, 

Nasce uma nação 

A crítica de Hipólito da Costa 

Correio Braziliense 

tânico pelo duque de Sus-
sex, irmão do Rei e tam-
bém a maior autoridade 
da poderosa maçonaria. 
Em Londres estavam exi-
lados as principais lide-
ranças sul-americanas, a 
maioria também próxima 
da maçonaria como o 
general Francisco Miran-
da, Simon Bolívar e Ber-
nardino Rivadavia. Em 
Londres Hipólito não po-
deria ser censurado pelas 
autoridades portuguesas, 
nem preso pela inquisi-
ção. A única reação da 

coroa foi o financiamento 
de competidores do Cor-
reio Braziliense como o 
Investigador Português. 
Só em Londres, então 
centro político e intelectu-
al do mundo ocidental, 
Hipólito tinha condições 
de enriquecer o conteúdo 
do seu mensário cujo sub-
título -- não esqueçamos -- 
era "Armazém Literário". 

Hipólito da Costa criou o 
primeiro jornal brasileiro, 
o Correio Braziliense. O 
jornal tinha a característi-
ca de ser um difusor das 
idéias que circulavam na 
Europa. Um armazém 
literário para o leitor brasi-
leiro, impresso em Lon-
dres.  

 

DinesDinesDinesDines: Por que Londres? 
Fugido do cárcere da in-
quisição em Lisboa, Hipó-
lito da Costa foi acolhido 
na capital do império bri-

“A importância de 
ter uma impressão 
para uma coroa, 
para um governo, 
para o 
funcionamento da 
estrutura da corte 
que tinha vindo era 
fundamental. A 
divulgação das leis, 
dos decretos, tudo 
que já funcionava 
há muito tempo, lá 
em Portugal, onde 
inclusive já 
circulava um jornal, 
a Gazeta de Lisboa, 
dentro do sistema 
absolutista.”  

Isabel LustosaIsabel LustosaIsabel LustosaIsabel Lustosa, 
historiadora      
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“ Tarde, desgraça-
damente tarde....” 

Hipólito da Costa  
sobre a criação da 
Impressão Régia 

 



O primeiro livro publicado 
pela tipografia foi a 
“Relação dos Despachos 
da Corte”, com editais, 
alvarás e resoluções do 
governo. Mas o Príncipe 
Regente queria mais, ele 
precisava difundir a ins-
trução pública. 

“A Impressão Régia tam-
bém foi uma editora. Pu-
blicou livros de romance, 
portanto de literatura, 
publicou livros de econo-
mia, publicou livros de 
política e até livros biográ-
ficos sobre personagens 
famosos da época. Publi-
car literatura política, ob-
viamente não. Porque os 
autores da época, ilumi-
nistas franceses, eram 
republicanos ou pré-
revolucionários. Mesmo 
assim, foi publicada uma 
novela de Voltaire.”  

Vamireh ChaconVamireh ChaconVamireh ChaconVamireh Chacon,    cientista 
político 

 

“É interessante pensar 
nos textos que a Impres-
são Régia publicava neste 
período inicial, com as-
pecto prático e pragmáti-
co. Você tem muitos tex-
tos de medicina. Não só 
feitos por portugueses ou 
brasileiros, mas também 
traduções. E sobre como 
se fazer para cuidar de 
uma doente, como se 
fazer para estabelecer um 
tipo de política adminis-
trativa pra cidade. Vários 
textos vão nesta linha de 
apropriação rápida, imedi-
ata, do texto. O texto fica 
útil ao momento que o 
Brasil estava vivendo.” 
Lorelai Kury, Lorelai Kury, Lorelai Kury, Lorelai Kury, historiadora 

impossível governar, co-
mo D. João logo percebeu, 
sem uma tipografia. Por-
que todos os avisos, os 
éditos, os decretos, não 
podiam esperar as via-
gens pelo atlântico pra 
poder ser impresso. Para 
a publicação de obra cien-
tífica e de obras literárias 
ela ajuda um pouco, mas 
não substituiu essa práti-
ca da importação em Por-
tugal. Depois da vinda da 
família real, a partir de 

 “Dentro do Brasil tam-
bém tinha uma longa tri-
butação a ser feita antes 
de publicar alguma coisa. 
Porque você também ti-
nha que pedir autorização 
da censura e ela tinha o 
monopólio da impressão. 
Era a única tipografia que 
podia atuar no Rio de 
Janeiro e tinha uma fila. 
Não era só chegar lá e 
imprimir. E ela era muito 
prática e muito útil para 
as tarefas do Estado. Era 

1808, triplica a quantida-
de livros mandando de 
Portugal pra cá.” Márcia Márcia Márcia Márcia 
Abreu Abreu Abreu Abreu –––– historiadora historiadora historiadora historiadora    

A Impressão Régia como editora 

Censura no Brasil após 1808 

A contribuição para as Ciências 

toda produção científica e 
maior circulação com a 
criação das escolas supe-
riores e do número de 
pessoas que passa a fluir 
nas cidades, principal-
mente Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife.” Mar-Mar-Mar-Mar-
garet Lopes, garet Lopes, garet Lopes, garet Lopes, geóloga Uni-
camp 

“É difícil falar da maneira 
como a Impressão Régia 
foi recebida porque, tal 
como uma grande dificul-
dade dos estudos de his-
tória da imprensa, é exa-
tamente como estudar a 

recepção. Quem eram os 
leitores, como funcionava 
a circulação destes im-
pressos. Eram poucos os 
impressos. Eles eram, em 
geral, decretos afixados 
nos pelourinhos, nos luga-
res públicos e eram lidos 
também nos chamados 
bandos, as manifestações 
públicas em que aquele 
decreto era comunicado 
para os que não sabiam 
ler.” Isabel Lustosa, Isabel Lustosa, Isabel Lustosa, Isabel Lustosa, histo-
riadora            

 “Os primeiros volumes da 
Impressão Régia têm uma 
série de artigos das áreas 
científicas que vão servir 
para a formação dos alu-
nos da Academia Militar, o 
primeiro curso de Enge-
nharia que passa a formar 
técnicos, engenheiros no 
Brasil. Muitos dos materi-
ais didáticos passaram 
também a ser produzidos 
pela Impressão Régia. 
Você tem neste primeiro 
período depois da vinda 
de D. João VI, um incre-
mento muito grande em 
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“Juntamente com o nasci-
mento da Impressão Ré-
gia surge uma nova estru-
tura de pensamento e da 
história da leitura  no Bra-
sil. Vão estar sendo pro-
duzidos livros, documen-
tos oficiais, almanaques. 
e dentre toda essa produ-
ção literária que estava 
estruturada num rígido 
aparato censório, vai nas-
cer a  Gazeta do Rio de 
Janeiro. É mais uma das 
necessidades que a corte 
tinha  neste momento, 
porque o governo precisa 
se reestruturar deste lado 
do Atlântico, afinal de 
contas o Rio está se tor-
nando capital. A imprensa 

nasce com uma necessi-
dade do próprio governo 
de noticiar, não só para os 
habitantes aqui da corte, 
os acontecimentos cotidi-
anos e centrais deste 
novo momento da história 
portuguesa ou mais preci-
samente luso-brasileira. 
Mas nasce também como 
uma necessidade de in-
formação transatlântica, 
porque a Gazeta, o que a 
minha pesquisa mostrou, 
ela circula nos dois lados 
do atlântico, ao longo 
destes anos. É um jornal 
bi-semanal, que circula 
aos sábados e as quartas-
feiras e vai se tornar tri-
semanal em 1821. Vai 

circular às terças, às quin-
tas e aos sábados. Na 
prática a Gazeta do Rio de 
Janeiro não é só bi-
semanal ou tri-semanal, 
ela é produzida de acordo 
com a necessidade desse 
público leitor. Ela tem as 
Gazetas Extraordinárias. 
Existem as Gazetas que 
são oficiais que saem 
nestes dias de quarta e 
sábado e existem as Ga-
zetas cujas necessidades 
são das informações ex-
tras que estão chegando, 
principalmente nos perío-
dos das guerras napoleô-
nicas.” Juliana Gesuelli, Juliana Gesuelli, Juliana Gesuelli, Juliana Gesuelli, 
historiadora.     

editor da Gazeta do Rio 
de Janeiro, que é o Araújo 
Guimarães. E ele tenta 
reunir neste periódico 
escritos de brasileiros e 
luso-americanos em geral, 
ou portugueses, ligados 
ao império luso que pro-
duzissem conhecimento, 
tanto sobre o Brasil, quan-
to sobre o Império em 
geral. O Patriota era bas-
tante variado, tinha arti-
gos tanto de literatura, 
quanto de ciências, e na 

A Impressão Régia inovou 
também ao publicar O 
Patriota. Em formato de 
revista, tinha artigos de 
ciências, artes e cultura. 

    “O Patriota foi um periódi-
co muito interessante 
porque ele foi publicado 
em 1813-1814. Ele durou 
exatos dois anos e parece 
que foi muito difícil conse-
guir efetivamente que ele 
circulasse estes dois a-
nos. O editor é o mesmo 

época ciência era consti-
tuida pela ciência aplica-
da, mas tinha também 
artigos de matemática. 
Tinha artigos de política, 
que avaliavam o que o 
Bonaparte vinha fazendo 
nas guerras continentais, 
política em geral, princi-
palmente internacional. O 
Patriota tem um aspecto 
de divulgação geral dos 
conhecimentos.” Lorelai Lorelai Lorelai Lorelai 
KuryKuryKuryKury,    historiadora.      

Gazeta do Rio de Janeiro 

O Patriota 

Leitura no Brasil 

portuguesa que veio com 
D. João. Esse era um  
públ ico  consumidor     
d e s t e s  p r i m e i r o s          
impressos feitos no    Bra-
sil.” Isabel LustosaIsabel LustosaIsabel LustosaIsabel Lustosa,    histo-
riadora. 

A Impressão Régia tam-
b é m  i m p r i m i u              
documentos políticos.   
Um deles foi o projeto da 
Constituição Brasileira. 

“Essa implantação da 
Impressão Régia marca, 
tal como a chegada da 
corte, tal como uma série 

de outros eventos que se 
deram entorno da implan-
tação da corte portuguesa 
no Brasil, marca uma  
virada, que vai se        
consolidar em 1822, com 
a Independência”  Isabel  Isabel  Isabel  Isabel 
LustosaLustosaLustosaLustosa,    historiadora.    

“Nos primeiros tempos é 
difícil de avaliar o impacto 
que um jornal como a 
Gazeta do Rio de Janeiro, 
que começa a circular 
aqui, em setembro      
daquele ano de 1808, 
teve sobre o público leitor 
que existia no Rio de    
Janeiro. Já existia uma 
elite ilustrada, as pessoas 
que tinham estudado em 
Coimbra, alguns intelectu-
ais, o pessoal da maçona-
ria, da elite crioula, os 
nascidos no Brasil. E,  
claro, a própria elite    

Três meses depois de 
instalada a Impressão 
Régia, surge o primeiro 
jornal impresso no Brasil: 
a Gazeta do Rio de 
Janeiro. É o mais antigo 
periódico brasileiro, que 
passou por várias 
mudanças e hoje é o 
Diário Oficial. O primeiro 
redator, frei Tibúrcio da 
Rocha, publicava notícias 
da guerra na Europa, 
resoluções e despachos 
da coroa.  
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A oficina passou a impri-
mir não só jornais e livros, 
mas estamparias e     
gravuras.  

“Esse é um processo que 
está sendo difundido na 
Europa desde o final do 
século XIV e no Brasil só 
chega com a Corte, em 
1808. Não só a gravura, a 
tipografia, mas as indús-
trias, as fábricas. O Brasil 
deixa de ser uma colônia 
e passa a poder desenvol-
ver uma estrutura de  
Estado.” Renata SantosRenata SantosRenata SantosRenata Santos, 
historiadora.    

Em 1821, a Impressão 
Régia era o único órgão 
que publicava os atos e 

decretos do governo. No 
entanto,  as  obras         
literárias tinham que   
passar pela censura   
prévia.  

“No começo, até a Inten-
dência da Polícia pretendi-
a fazer esse   controle, 
mas a Mesa do Desem-
bargo do Paço  reivindicou 
esse Direito. A legislação 
portuguesa dava ela esse 
Direito e, por isso, a Mesa 
do Desembargo do Paço  
ficou responsável por   
controlar todas as obras 
que chegavam no Brasil, 
autorizar ou não autorizar 
manuscritos, folhetos, 
traduções, qualquer tipo 
de obra que pudesse ser 

vendida pelas livrarias.” 
Tânia Bessone, Tânia Bessone, Tânia Bessone, Tânia Bessone, historiado-
ra. 

“Havia um intenso contro-
le da corte de Portugal 
sobre a colônia americana 
para impedir a circulação 
de idéias novas, as idéias 
do iluminismo que já ti-
nham provocado a inde-
pendência dos estados 
unidos, a revolução fran-
cesa e que faziam o terror 
das cabeças coroadas da 
Europa. Muitas razões 
tinha a coroa portuguesa 
de não permitir aqui a 
entrada de determinados 
impressos.” Isabel Lusto-Isabel Lusto-Isabel Lusto-Isabel Lusto-
sa, sa, sa, sa, historiadora. 

uma fábrica de pólvora, 
mas ela veio funcionar 
efetivamente no ano   
seguinte. E também a 
produtora do primeiro 
jornal.  A Imprensa       
N a c i o n a l  t e m u m         
conteúdo de história   
muito grande nas suas 
mãos. São coisas muito 
interessantes. Está ali o 
prelo em que trabalhou 
Machado de Assis, que foi 
nosso funcionário, desde 
quando foi auxiliar de 

A Impressão Régia passou 
por várias transformações 
e mudanças de nome até 
chegar a ser a Imprensa 
Nacional, nos dias de ho-
je.  

“Ela representa, na     
prát ica,  umas das        
primeiras instituições do 
Brasil, a primeira indústria 
gráfica do Brasil e a    
primeira indústria. No dia 
13 de maio também se 
autorizava a funcionar 

tipógrafo” Fernando To-Fernando To-Fernando To-Fernando To-
lentino, lentino, lentino, lentino, diretor-geral da 
Imprensa Nacional . . . .    

Controle no Basil 

Impressão Régia — Imprensa Nacional 

Primeiros passos da imprensa 

de muita luta pela impren-
sa , muita discussão, mui-
ta panfletagem.” Tânia Tânia Tânia Tânia 
BessoneBessoneBessoneBessone, historiadora.    

 

“Na segunda metade de 
1821, emerge uma im-
prensa combativa, lidera-
da pelos maçons, com o 
Réverbero Constitucional 
Fluminense liderada por 
um agitador incrível, o 
Luis Augusto May, da Ma-
lagueta, e também fre-
qüentada pelo Príncipe 
Regente D. Pedro. Nesse 

ano, final de 1821, início 
de 1822, a grande cam-
panha do Fico, foi mobili-
zada por estes jornais.” 
Isabel LustosaIsabel LustosaIsabel LustosaIsabel Lustosa, historiado-
ra.    

Nesta época, a censura 
prévia vigorou em perío-
dos esporádicos, mas 
depois foi extinta. 

“A Constituição de 1824, 
marca uma mudança. 
Alguns autores até dizem 
que este atenuamento da 
censura já existia por vol-
ta de 1821 e vai ser defi-
nitivamente estabelecido 
a partir de 1828. No en-
tanto, se você for compa-
rar toda essas primeiras 
décadas do século XIX, o 
período de D. Pedro, a 
Regência, é um momento 

Nos primeiros 15 anos 
após a chegada da 
família Real , algumas 
tipografias foram 
instaladas no Brasil,  
como a de Manuel 
Antonio da Silva 
Serva, em Salvador. 
“A chegada da 
Impressão Régia 
permitiu uma série de 
modificações. Na 
Bahia,  Silva Serva, 
que era um tipógrafo, 
vai começar a 
trabalhar no sentido 
de produzir  A Idade 
d’Ouro do Brasil, que 
é um jornal muito 
importante que 
aparece nessa época 
na Bahia” Tânia  Tânia  Tânia  Tânia 
Bessone, Bessone, Bessone, Bessone, historiadora. 
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Prelo onde Machado 
de Assis trabalhou 
por dois anos. Hoje, a 
peça encontra-se no 
Museu da Imprensa, 
em Brasília. 


