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Para Portugal e para o Brasil, o primeiro quartel do século XIX foi um período 
de mudança. Diretamente influenciada pelas revoluções Americana e Francesa e 
pelas guerras napoleónicas, essa mudança teve dois momentos particularmente 
relevantes: a Revolução Liberal portuguesa de 24 de agosto de 1820, que conta-
giou o Brasil; e a independência deste país, proclamada a 7 de setembro de 1822.

Neste livro, procurar-se-á demonstrar, por meio de estudos particulares sobre 
o papel da imprensa nas sociedades portuguesa e brasileira do primeiro quar-
tel do século  XIX, como jornais e revistas podem ser testemunhas e agentes de 
mudança.

* * *

Apesar dos ventos transformadores e reformistas que, por força da Revolução 
Francesa (1789), sopravam do centro da Europa, Portugal (e, por consequência, o 
Brasil), em 1800, vivia sob uma monarquia absoluta, cujo epicentro era o príncipe 
regente, D. João. D. João ascenderia, mais tarde, ao trono, como D. João VI. Enlou-
quecida e deprimida, a rainha D. Maria I (1734-1816) tinha sido afastada do poder, 
em 1792. A soberana ressentiu-se de vários acontecimentos dramáticos, que 
começaram com a morte do seu filho primogénito, D. José (1788), e que atingiram 
o cume com a Revolução Francesa, marcada pela decapitação do rei Luís XVI, da 
rainha Maria Antonieta e de muitos nobres e personagens do estado francês. Em 
1789, a coroa teve também de enfrentar, no Brasil, a Inconfidência Mineira, uma 
conspiração de natureza independentista, duramente reprimida.
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Politicamente, a ascensão de D. Maria I ao trono, em 1777, gerou a “viradeira”, 
período caracterizado pela reabilitação das casas nobres e instituições eclesiás-
ticas atingidas pela repressão pombalina após o atentado contra D. José. Curio-
samente, os primeiros anos do reinado de D. Maria I seguiram a política desen-
volvimentista herdada do seu pai, D. José, e do marquês de Pombal. O governo 
apoiou a cultura e a educação, organizou a ajuda aos órfãos e desamparados (fun-
dação da Casa Pia de Lisboa) e investiu o que pôde na reorganização da economia, 
na criação de infraestruturas (estradas e iluminação pública) e na instituição de 
escolas superiores e entidades científicas. A Academia das Ciências de Lisboa 
data de 1779. 

Portugal era, então, um país conservador. É possível que a generalidade da 
população se revisse no sistema político e desejasse um rei absoluto1, “sem árbi-
tro”, conforme se dizia à época. A Igreja Católica era a instituição não estatal 
mais influente, propagando a sua mensagem pelas igrejas, mosteiros e conven-
tos. Monges e freiras constituíam uma percentagem significativa da população 
embora, na ausência do estado, fossem muito importantes no apoio aos idosos, 
doentes e desamparados e na alfabetização e educação da pequena percentagem 
da população letrada. Ser português era quase sinónimo de ser católico. Mesmo 
assim, o poder desconfiava de alguns membros das elites, que se mostravam 
crescentemente permeáveis às novas ideias revolucionárias sobre a organiza-
ção do estado e do poder. Neste quadro, o controlo sobre a imprensa, a nacional 
e aquela que chegava legalmente ao país e seus territórios, incluindo o Brasil, 
intensificou-se. Mas muitos livros, periódicos e folhetos inspirados nas ideias 
francesas ou no liberalismo inglês circulavam clandestinamente, apesar dos 
esforços preventivos e punitivos das autoridades.

Portugal, ao tempo, movia-se como podia no mar agitado da política euro-
peia. A Revolução Francesa tinha gerado medo, ansiedade e estupefação nas cor-
tes europeias. Inglaterra tornou-se a potência aglutinadora da oposição ao poder 
revolucionário e, seguidamente, ao poder napoleónico, que exigia a subordina-
ção das monarquias continentais aos interesses de França. Navegar nessas águas 
tumultuosas tornou-se a preocupação central do governo português, que quase 
não possuía forças dignas de defesa. Ainda assim, organizaram-se forças navais 
e de infantaria, enviadas além-fronteiras para combate aos franceses. Infantes 
portugueses combateram com os espanhóis contra os franceses na mal-sucedida 

1 Pode fazer-se um parêntese para relembrar que, em 1828, quando D. Miguel regressou ao país para, 
supostamente, casar com a sua sobrinha, D. Maria II, mas logo a seguir se proclamar rei absoluto, a 
maioria da população rejubilou. Cantava-se pelas ruas “o rei voltou”. O exército absolutista adorava-o… 
algo que os liberais, vencedores, obliteraram da história.
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campanha do Rossilhão (1793-1795). Celebraram-se tratados de assistência mútua 
com Espanha e Inglaterra, em 1795. Mas Espanha negociou separadamente a paz 
com França, tendo deixado Portugal e Inglaterra sozinhos no conflito contra os 
franceses. Estes atacavam, impunemente, navios portugueses, afetando a econo-
mia do reino. Por isso, navios portugueses combateram os franceses ao lado dos 
ingleses no Canal da Mancha, em Malta e na expedição francesa ao Egito (1798-
1799). Em 1797, na batalha do Cabo de São Vicente, navios portugueses e ingleses 
infligiram uma derrota às forças navais espanholas, já que Espanha se tornara, 
entretanto, aliada de França. Inglaterra era, sem dúvida, a principal potência 
marítima mundial; enquanto França se afirmava como a principal potência con-
tinental europeia.

O dilema que se apresentou ao governo português era, pois, delicado. Juntar-
-se a Espanha e França contra a Inglaterra poderia levar à perda do império colo-
nial – nomeadamente do Brasil – para os ingleses; juntar-se à Inglaterra pode-
ria levar à invasão do país por forças francesas e espanholas. Táticas dilatórias 
foram adiando o inevitável. 

Em 1801, Espanha, em conluio com França, declarou guerra a Portugal e, 
numa rápida campanha, invadiu o Alentejo, capturando Olivença e outras cida-
des portuguesas. O tratado de paz então firmado cedeu, perpetuamente, Olivença 
a Espanha2. O tratado de paz com a França, celebrado na mesma ocasião, obrigava 
ao fecho dos portos nacionais aos navios ingleses – o que, apesar de tudo, o país 
nunca cumpriu. Portugal viu-se, assim, só, abandonado por Inglaterra, isolado 
pela França e por Espanha. Teve, ainda, de pagar avultadas indemnizações de 
guerra a Espanha e França, desmoronando as frágeis contas nacionais. No Brasil, 
60 milhas de território foram cedidas aos franceses, que ampliaram a Guiana 
Francesa à custa do território brasileiro.

Em 1805, Napoleão, derrotado na batalha de Trafalgar, agastado com o com-
portamento errante e dilatório do governo português, lançou um ultimato a 
Portugal, secundado por Espanha. No quadro do bloqueio continental, Portugal 
tinha, definitivamente, de encerrar os portos aos navios britânicos, juntar a sua 
marinha de guerra à francesa, arrestar os bens dos súbditos britânicos em Por-
tugal e aprisioná-los como reféns. D. João fez o costume. Disse a quase tudo que 
sim, com exceção do confisco de bens e aprisionamento dos britânicos. Para apa-
ziguar os ingleses, permitiu-lhes retirarem-se do país com os seus bens e prote-
geu os que ficaram e as suas propriedades. Mais ou menos dissimuladamente, os 

2 Olivença é, hoje, uma cidade espanhola.
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portos nacionais continuaram abertos aos navios britânicos. Napoleão ordenou, 
então, a invasão de Portugal. 

As três invasões francesas (1807, 1809 e 1810) foram, provavelmente, os aconte-
cimentos mais traumáticos que Portugal sofreu ao longo da sua história. O país 
foi saqueado. A população diminuiu. Membros das elites abandonaram Portu-
gal, rumando a Inglaterra, onde, junto com brasileiros que também aí residiam3, 
absorveram e fortaleceram ideais liberais. A primeira invasão provocou, mesmo, 
a transferência da família real e da corte para o Brasil. O Rio de Janeiro tornou-se 
a capital de Portugal e do Brasil, o que deu um forte impulso às ideias de auto-
nomia face a Lisboa. O Brasil foi, aliás, declarado, formalmente, reino, em 1815, o 
que só revigorou essa vontade. D. Maria I, que morreu menos de um ano depois, 
passou a ser rainha do Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves.

Com auxílio inglês e beneficiando da revolta espanhola contra os franceses, 
Portugal conseguiu, entretanto, expulsar os invasores. Em contrapartida, Ingla-
terra tornou-se potência tutelar de Portugal. O Brasil foi aberto ao comércio com 
os ingleses. O marechal inglês Beresford tutorava, então, o governo de Portugal. 
Mas, animadas, sobretudo, por liberais e mações, as conspirações antibritâ-
nicas sucederam-se. Em 1817, uma conspiração liberal, de cariz antibritânica e 
maçónica, liderada pelo general Gomes Freire de Andrade, culminou com a exe-
cução do seu líder e de mais onze Mártires da Liberdade, por ordem de Beresford. 

No Brasil, no mesmo ano, D. João, ainda com o estatuto de príncipe regente (só 
seria aclamado rei em 1818), enfrentou e reprimiu a Revolução Pernambucana, 
provocada pela revolta que o aumento de impostos e taxas para custear a pre-
sença da corte no Rio de Janeiro gerara em Pernambuco e também pela crescente 
circulação de ideias maçónicas, republicanas, separatistas e independentistas. 
É possível que os pernambucanos revoltosos tivessem contado com o apoio dos 
Estados Unidos da América, então uma jovem nação interessada na independên-
cia de mais países no continente americano. Esses acontecimentos contribuíram 
para desencadear o processo que conduziu à independência do Brasil, em 1822.

Entretanto, em julho de 1820, Beresford rumou ao Brasil para pedir novos 
poderes junto de D. João VI. Já não pôde, no regresso, desembarcar em Portugal. A 
Revolução Liberal tinha eclodido no Porto, a 24 de agosto, e contagiado o país. Os 
portugueses, cansados da subserviência aos britânicos; da permanência do rei e 
da corte no Rio de Janeiro, que transformava Portugal numa espécie de colónia 
da colónia; e sufocados pela crise económica provocada quer pelas invasões fran-
cesas, quer pela perda da exclusividade do comércio com o Brasil, assumiram, de 

3 Lembre-se o caso de Hipólito José da Costa, por exemplo, editor do Correio Braziliense.
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novo, as rédeas do seu destino. Todavia, na liderança do país já não se encontra-
vam absolutistas, mas sim liberais.

Os liberais, triunfantes, impuseram rapidamente a um país, cujas institui-
ções e práticas eram as do Antigo Regime, o demoliberalismo censitário, assente, 
a partir de 1822, numa Constituição que elevava o súbdito a cidadão, com direitos 
e deveres, e definia uma estrutura tripartida para o poder, assente na divisão 
entre o poder executivo, o judicial e o legislativo. O poder real deixava de ser 
absoluto e arbitrário e passava a ser moderador. 

O governo liberal saído da revolução vintista exigiu, entre outras medidas, 
que D. João VI regressasse ao país, cansado de ser “uma colónia da colónia” 
(Ramos, coord., Sousa e Monteiro, 2009: 457). O rei acedeu e regressou a Lisboa a 
4 de julho de 1821. No Brasil ficou o seu filho primogénito, D. Pedro. 

O regresso do rei a Portugal causou desconforto no Brasil, em particular no 
Rio de Janeiro, que se via, agora, como capital de um vasto país. As novas cortes 
portuguesas, saídas da Revolução Liberal, procuraram, por seu turno legislar 
sobre o Brasil, sem sequer esperarem pela chegada dos deputados brasileiros, 
evidenciando uma enorme vontade de reduzir novamente o imenso país sul-a-
mericano de língua portuguesa à condição de mera colónia, repartida em várias 
províncias, que seriam colocadas sob a governação de juntas diretamente depen-
dentes de Lisboa. O monopólio comercial do Brasil com Portugal seria restabe-
lecido. As cortes determinaram, ainda, que D. Pedro regressasse a Portugal para 
viajar, incógnito, por várias capitais europeias. Mas os brasileiros já não podiam 
aceitar o retrocesso. Dois jornais clandestinos brasileiros, o Despertador Brazi-
liense e o Malagueta, apelaram diretamente à sublevação contra as cortes portu-
guesas e iniciaram o movimento pelo Fico, destinado a levar D. Pedro a desobe-
decer às cortes e a permanecer no Brasil. Os ânimos dos brasileiros que queriam 
a independência do seu país exaltaram-se à medida que crescia a contestação às 
medidas tomadas pelas cortes de Lisboa. O processo conducente à independência 
do Brasil, proclamada a 7 de setembro de 1822 (grito do Ipiranga), avançou, assim, 
com celeridade. D. Pedro foi, então, entronizado primeiro imperador do Brasil. 
Quando a independência foi proclamada, o país beneficiava já das repercussões 
da Revolução Liberal que tinha ocorrido na metrópole – designadamente de uma 
imprensa (mais ou menos) livre. 

A 1 de outubro de 1822, D. João VI jurou, em Lisboa, a Constituição liberal, a 
primeira do reino – à qual, curiosamente, o Piauí, o Maranhão e o Pará também 
aderiram, em detrimento de uma proposta de constituição luso-brasileira que 
estava em discussão no Brasil no período que mediou entre a Revolução Liberal 
de 1820 e a independência do país, em 1822. 
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A primeira Constituição portuguesa, de 1822, assegurava, formalmente, a 
igualdade civil e fiscal de todos perante a lei, os direitos à “liberdade, segurança e 
propriedade” (artigo 1.º), à “livre comunicação do pensamento” (art.º 8.º) e à igual-
dade no acesso e admissão aos cargos públicos (art.º 13.º). Instituía, ainda, o prin-
cípio da soberania da nação (art.º 26.º), o princípio da representação (art.º 26.º) e, 
por consequência, do voto, ainda que censitário (o conceito de soberania da nação 
não corresponde ao conceito de soberania do povo), e o princípio da independência 
dos poderes legislativo, executivo e judicial (art.º 30.º).

A nova elite dirigente saiu (...) dos vários grupos sociais e profissionais a que 
tinha sido reconhecido, na antiga monarquia, o estatuto de “nobreza sim-
ples” – isto é, aqueles que pela sua ascendência, instrução e modo de vida 
podiam aspirar a ofícios e distinções, mas que não pertenciam à nobreza 
de corte nem à fidalguia. Representariam, talvez, 6% da população mascu-
lina. Em França, chamavam-lhe “classe média”. O surgimento de indivíduos 
com pontos de vista “liberais” nestes grupos decorreu, certamente, da per-
ceção de “crise” do Estado, mas também de uma transformação dos padrões 
de cultura e sociabilidade desde o fim do século  XVIII. Em Lisboa, entre 
as “pessoas limpas” e “famílias do comércio”, a “vida mourisca” foi sendo 
trocada por uma “vida social” secular, de reuniões e clubes, sob influência 
estrangeira. (Ramos, coord., Sousa e Monteiro, 2009: 461-462)

Os liberais não confundiram, no entanto, a “nação” com o “povo”. Para eles, 
somente indivíduos verdadeiramente livres poderiam, em teoria, participar 
nos negócios públicos e na governação, mas para se ser verdadeiramente livre 
haveria que possuir bens que garantissem a independência material. E nem isso 
era suficiente para assegurar aos cidadãos algum tipo de influência na gover-
nação e no funcionamento do estado – a adesão a um “partido” organizado era 
fundamental:

A legitimidade do novo estado não era tradicional, mas derivava da suposta 
capacidade da nação para se governar a si própria através do uso público da 
“razão” e de procedimentos regulares e legais. Por isso, se a nação era sobe-
rana no seu todo, apenas os cavalheiros a quem a propriedade e a instrução 
haviam tornado “independentes” eram politicamente ativos. Representa-
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vam a parte racional da sociedade, legalmente identificada pelo “censo”. (…) 
O princípio da cidadania, longe de integrar, também servia para excluir (…).
No novo estado, o poder era supostamente exercido segundo a lei, de um 
modo público e transparente, e recorrendo a agentes recrutados de acordo 
com as suas habilitações e méritos e com competências uniformes e pré-de-
finidas (…). Mas não foi essa a experiência de quem viveu sob o domínio 
liberal (…).Os meios de controlo da legalidade da administração eram redu-
zidos. (…) A apropriação partidária do estado era evidente. (…) Tudo isto quer 
dizer que ninguém pôde confiar na aplicação imparcial da lei geral para 
defender os seus direitos. Precisou de estar integrado num grupo, que podia 
ser a sua comunidade de aldeia, um bando armado ou um “partido político”. 
(Ramos, coord., Sousa e Monteiro, 2009: 507-509)

Em 1824, D. Pedro I outorgou ao Brasil a sua primeira Constituição, igual-
mente de cariz liberal, mas que dava preponderância ao imperador, titular de 
um poder moderador que acabava por subjugar os poderes executivo, legislativo 
e judicial4. A Constituição brasileira de 1824 expressava no seu art.º 179.º, ponto 
IV, que “Todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escritos, e 
publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura; com tanto que hajam de 
responder pelos abusos, que cometerem no exercício deste Direito, nos casos, e 
pela forma, que a Lei determinar.”

Após 1820, Portugal (até 1823) e o Brasil viveram, pois, uma experiência libe-
ral, a primeira da sua história. E puderam, igualmente, experimentar, também 
pela primeira vez, a liberdade formal de imprensa. Mas se essa experiência se 
manteve no Brasil, o mesmo não aconteceu em Portugal. Entre finais de 1823 e 
1826, ano em que D. João VI morreu, provavelmente assassinado, e que encerra, 
simbolicamente, o período destes estudos, Portugal regressou ao absolutismo. 
O príncipe D. Miguel, principal instigador dos golpes absolutistas da Vilafran-
cada e da Abrilada, foi exilado em 1824. Mesmo que o regime absolutista, entre 
1824 e 1826, sob a égide de D. João VI, não fosse radical, já que os extremistas 
foram afastados do poder pelo rei e D. Miguel estava no exílio, a liberdade de 
imprensa desapareceu e muitos periódicos vintistas extinguiram-se.

Abram-se parênteses para relembrar que, após 1826, Portugal viveu um 
período turbulento, que igualmente se refletiu no Brasil. D. Pedro I do Brasil, 
IV de Portugal, foi proclamado rei constitucional de Portugal, após a morte do 

4 Como viria, mais tarde, a acontecer com a Carta Constitucional portuguesa, outorgada pelo mesmo 
D. Pedro, como D. Pedro IV, a Portugal, em 1826.
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pai, mas, depois de outorgar uma Carta Constitucional ao reino, nesse mesmo 
ano, substituindo a Constituição de 1822, abdicou rapidamente do trono em favor 
da sua filha D. Maria II, na condição desta se casar com o tio, D. Miguel, que 
seria regente. Entre 1826 e 1828, Portugal viveu, assim, uma segunda experiên-
cia liberal e constitucional, ainda que mais moderada do que a primeira. Entre-
tanto, D. Miguel aceitou as condições do irmão e regressou a Portugal no início 
de 1828, mas, em junho, fez-se proclamar rei absoluto. D. Pedro, que também 
enfrentava contestação no Brasil, abdicou do trono brasileiro em favor do seu 
filho, D. Pedro II, em 1831, e liderou um exército liberal que, invadindo Portugal, 
lutou contra o exército real entre este ano de 1831 (conquista dos Açores – Ter-
ceira) e 1834 (fim da guerra civil). A monarquia constitucional, com D. Maria II 
e seus sucessores, reposta totalmente em 1832, duraria até 5 de outubro de 1910 
(imposição da República), quase sempre sob a vigência da Carta Constitucional, 
várias vezes reformada.

* * *

O desenvolvimento da imprensa portuguesa e do jornalismo português e, por 
associação, o desenvolvimento da imprensa e do jornalismo brasileiro, foram, 
inevitavelmente, afetados pelos acontecimentos que ocorreram na Europa desde 
a Revolução Francesa (1789) até à queda definitiva de Napoleão, em 1814. E, claro, 
foram também afetados pelos acontecimentos desencadeados pelas lutas entre 
liberais e absolutistas e pela independência do Brasil.

Após 1789, a desconfiança que o poder régio português denotava em relação 
às novas ideias que preconizavam a reforma dos estados e o fim do absolu-
tismo, eventualmente por força revolucionária, impulsionou a intensificação 
do controlo sobre a imprensa portuguesa, por meio da censura e do licencia-
mento prévio a editores e tipógrafos. O intendente da polícia em Lisboa, Pina 
Manique, foi um dos rostos dessa tentativa de controlo da imprensa. Não obs-
tante, indivíduos liberais fugidos ao absolutismo régio e aos invasores france-
ses lançaram, em Londres, periódicos que fizeram circular clandestinamente 
em Portugal e também no Brasil, preparando, ideologicamente, o terreno para 
a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820 e para o processo de independência 
do Brasil. 

Na alvorada do século XIX eram, pois, poucos os periódicos que circulavam 
legalmente em Portugal e poucos os que chegavam clandestina ou legalmente 
ao país. A Gazeta de Lisboa, principal publicação do reino, seguia um modelo noti-
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cioso, mas também oficial, já que nela se publicavam as proclamações e decretos 
régios.

Todavia, a trasladação da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, na sequência 
da primeira invasão francesa de Portugal, agitou o marasmo. José Marques de 
Melo (2003: 98 e ss.; 2006: 77-92) assegura que foi esse o fator que levou à apari-
ção da imprensa no Brasil, cuja implantação teria sido retardada por fenómenos 
socioculturais, como o analfabetismo e a pobreza da maioria da população, sem 
excluir eventuais razões políticas da metrópole. A presença da corte na Cidade 
Maravilhosa levou, efetivamente, ao surgimento de uma publicação congénere 
da Gazeta de Lisboa – a Gazeta do Rio de Janeiro, a 10 de setembro de 1808. Foi o 
primeiro periódico brasileiro. A corte e a política régia já não subsistiam sem 
periódicos que propagassem notícias mas também fizessem circular os pontos 
de vista do poder régio e funcionassem como diários oficiais, que recolhessem e 
publicitassem a legislação e os decretos de nomeação.

Por seu turno, durante a ocupação francesa, a Gazeta de Lisboa foi colocada ao 
serviço dos invasores, cientes, também eles, do papel que a imprensa poderia ter, 
em especial na conformação dos invadidos e na aceitação da ordem napoleónica. 
Conta-se que o intendente da polícia na capital portuguesa, Lagarde, ditava os 
textos que queria ver publicados no periódico português. Mas a expulsão dos 
invasores franceses, em 1808, fez a Gazeta de Lisboa voltar à órbita da Casa de 
Bragança.

Alguns portugueses resistiram aos invasores. A palavra impressa foi um dos 
meios a que, naturalmente, recorreram para animar à luta contra os franceses. 
Foi pois no contexto da resistência antinapoleónica que se assistiu, entre 1808 e 
1809, à fundação de novos periódicos, vários deles antifranceses. José Tengarri-
nha (1989: 61) inventariou 24 jornais surgidos em Portugal, só em 1809, durante 
a segunda invasão francesa, que se ficou pelo norte do país. Esses periódicos pre-
figuraram a imprensa política que haveria de dominar a paisagem jornalística 
portuguesa e brasileira até meados do século XIX.

Nessa conjuntura, em que o país e a Europa fervilhavam de acontecimentos 
e as pessoas queriam orientação para as suas vidas, foi lançado, a 1 de maio de 
1809, o Diário Lisbonense, primeiro diário português. A 14 de junho do mesmo ano, 
a Gazeta de Lisboa também adquiriu periodicidade diária. Outros diários foram 
fundados a seguir. Pela primeira vez na sua história, Portugal não apenas tinha 
jornais diários, mas também vários a circular ao mesmo tempo. O mercado já os 
absorvia, apesar da enorme taxa de analfabetismo, que atingia quase todas as 
mulheres e quase 85% dos homens, e do fraco poder de compra da generalidade 
da população. 
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Apesar de Portugal dever aos britânicos a derrota das três invasões napoleóni-
cas, a liberal Inglaterra não exerceu qualquer pressão para fomentar a liberdade 
de imprensa no país nem muito menos facultou o surgimento de um regime 
liberal após a libertação do jugo francês. Uma certa atenuação da censura entre 
1808 e 1810, no quadro da luta ideológica antifrancesa, circunscreveu-se, de facto, 
à promoção do discurso antinapoleónico. Após a saída definitiva dos franceses, 
voltaram as práticas de controlo da imprensa. Por isso, entre 1810 e a Revolu-
ção Liberal de 1820 foram poucos os jornais fundados em Portugal e no Brasil, 
sujeito ao mesmo regime de controlo da imprensa que vigorava na metrópole. 
Esses jornais, sobretudo, não desafiavam o poder régio absolutista e eram maio-
ritariamente culturais (Tengarrinha, 1989: 73). A Gazeta de Lisboa, nesse decénio, 
foi o principal periódico noticioso a circular em Portugal, mantendo o mesmo 
cunho oficial – que a converteu, hoje, no Diário da República. No Brasil, a Gazeta 
do Rio de Janeiro, gémea da Gazeta de Lisboa, era o principal periódico. No entanto, 
circularam também em Portugal e no Brasil, nesse período, periódicos políticos e 
de divulgação (publicismo) clandestinos que preconizavam o fim do absolutismo 
e a adoção de um regime liberal.

Efetivamente, na sequência das invasões francesas e da manutenção do abso-
lutismo, uma elite liberal exilou-se em Londres, fugida quer das invasões napo-
leónicas quer das perseguições aos “liberais”, quer ainda porque já não se revia 
no ambiente tacanho e provinciano de Portugal e do Brasil. Esse movimento é 
conhecido por “primeira emigração”. O maior desejo desses indivíduos era inter-
virem na condução dos assuntos públicos e na governação (Ramos (coord.), Sousa 
e Monteiro, 2009, pp. 461-462). Por isso, encararam, naturalmente, a imprensa 
como um instrumento de luta política e ideológica e de intervenção nos assuntos 
públicos. 

Alguns dos exilados liberais encetaram, nos países de exílio, a publicação de 
periódicos políticos e de divulgação (publicísticos) em português, que fizeram cir-
cular não apenas entre os exilados, mas também, clandestinamente, em Portugal 
e no Brasil. O poder régio ilegalizou-os e ameaçou com várias penas, da multa à 
prisão e ao degredo, aqueles que os comprassem, vendessem ou conservassem. 
São exemplos desses periódicos publicados no exterior o Correio Braziliense ou 
Armazém Literário (tido, pelos brasileiros, como um dos órgãos de comunicação 
social instituidores do jornalismo no Brasil), O Campeão Português ou O Amigo do 
Rei e do Povo (Jornal Político, Publicado Todos os Quinze Dias para Advogar a Causa e o 
Interesse de Portugal), O Observador Lusitano em Paris ou ainda O Investigador Portu-
guês em Inglaterra. 



PRólOGO

IMPRENSA E MUDANÇA  |  15

O triunfo da Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820 permitiu o primeiro 
grande florescimento da imprensa periódica em Portugal e no Brasil. A imprensa 
viria a tornar-se um instrumento ao serviço dos partidos políticos, nela se cen-
trando, mais do que no parlamento, a luta política:

A uma escala mais elevada na sociedade, os liberais tinham o país em grande 
conta. (…) O objetivo dos governos foi, a esse respeito, criar o ambiente certo 
para multiplicar o tipo de ser humano que convinha ao estado liberal: o 
cavalheiro ilustrado, amador de ciências e de literatura, frequentador de clu-
bes, conferências, recitais de poesia e música e gabinetes de curiosidades. 
(…) A necessidade de participar num espaço público definido pelo debate, 
onde importava a capacidade de escrever, falar e argumentar, criou público. 
(…) Lisboa (…) deixara de ser a capital de uma monarquia católica tropical e 
europeizou-se. (Ramos, coord., Sousa e Monteiro, 2009, pp. 512-513)

Na sequência da revolução, a 12 de julho de 1821, foi promulgada a primeira 
lei portuguesa sobre liberdade de imprensa, que aboliu a censura prévia, embora 
previsse mecanismos de condenação dos abusos dessa liberdade. Os exilados 
liberais da primeira emigração regressaram em força ao país, ávidos de intervir 
sobre os assuntos públicos. Novos jornais viram a luz do dia. Em Portugal, o Astro 
da Lusitânia foi o mais importante periódico vintista. Surgiram, igualmente, 
novos periódicos no Brasil, como o independentista Revérbero Constitucional Flu-
minense. Apareceram jornais um pouco por todos os territórios lusófonos. Em 
Goa, por exemplo, surgiu a Gazeta de Goa, e em Macau o Abelha da China. Quase 
todos tinham uma matriz predominantemente política, tendo-se engajado nas 
lutas em curso. 

Eram vozes (...) bradando em altos termos e combatendo desatinadamente 
pelo poder que lhes assegurasse condições de existência compatíveis ou 
com a tradição ou com a necessidade. Não encontrando a linguagem precisa 
(...), a norma política adequada aos seus anseios, e a forma e organização a 
isso necessárias, derivavam para a vala comum da injúria, da difamação (...). 
Não podiam fazer uso de outro processo porque não o conheciam (...) num 
meio em que a educação (...) estava pouquissimamente difundida (...), em 
que os que sabiam ler não tinham atingido o nível necessário ao entendi-
mento das questões públicas e em que os que haviam frequentado escolas 
superiores se deliciavam em estéril formalismo (...), a única linguagem que 
todos compreendiam era mesmo a da injúria.” (Sodré, 1999: 157).
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Os periódicos vintistas eram, pois, produtos artesanais e de iniciativa indivi-
dual que não refletiam, necessariamente, os pontos de vista de coletivos e, muito 
menos, de partidos políticos, que ainda não estavam organizados nem em Portu-
gal nem no Brasil.

A liberdade de imprensa foi, paradoxalmente, aproveitada pelos seus inimigos 
para denegrir o regime liberal. A partir de 1822, surgiram, em Portugal, periódi-
cos antiliberais, como a Gazeta Universal. A 30 de janeiro de 1822, foi promulgada 
legislação que impunha aos editores e impressores de periódicos a responsabili-
dade pelos escritos dos autores (os periódicos inseriam cartas e outras colabora-
ções espontâneas dos leitores) e punia os ataques ao estado e ao rei. Uma carta de 
lei de 25 de junho de 1822, por seu turno, regulava o Tribunal Especial de Prote-
ção da Liberdade de Imprensa, previsto na legislação de 1821, e que, apesar de se 
intitular um organismo protetor da liberdade de imprensa, na verdade era uma 
entidade de controlo da mesma.

A partir de 1823, o golpe da Vilafrancada, de 3 de julho deste ano, provocou a 
queda do regime constitucional, mas D. João VI impediu os absolutistas mais rea-
cionários de ascenderem ao poder, tornando-se, ele próprio, na figura tutelar do 
regime. A imprensa foi novamente controlada (suspensão das garantias). A 6 de 
março de 1824, uma nova lei revogou a legislação de 1821 e restabeleceu a censura 
e o regime de licenças para a fundação de jornais. A partir de 1823, até à morte 
de D. João VI, em 1826, em Portugal apenas foram autorizados periódicos alinha-
dos com o regime. Uma segunda vaga de liberais emigrou para Espanha, França 
e Inglaterra, onde elaboraram, reproduzindo a situação verificada anos antes, 
jornais políticos (alguns deles também satíricos) e político-noticiosos, que envia-
vam, clandestinamente, para Portugal. São exemplos destes jornais da “segunda 
emigração liberal” O Correio Intercetado e O Cruzeiro ou Estrela Constitucional dos 
Portugueses. No Brasil, pelo contrário, sob um regime liberal, ainda que tutelado 
por D. Pedro I (D. Pedro IV de Portugal), a imprensa floresceu, conforme pode ser 
simbolizado pela longevidade do moderno Diário do Rio de Janeiro (1821-1872), ainda 
que com as condicionantes próprias de um país jovem e sem tradição democrática.

Entre 1826 e 1828, a morte de D. João VI, a ascensão de D. Pedro IV (I do Brasil) 
ao trono português, sucedido, após abdicação do monarca, por D. Maria II, e a 
outorga da Carta Constitucional5 ao reino permitiu, por alguns meses, alguma 
tolerância com a imprensa e uma breve, ainda que moderada, segunda experiên-
cia liberal. A Carta assegurava, formalmente, a liberdade de imprensa, mas suces-

5 Um gesto mal recebido pelos liberais mais radicais, que desejavam que a Constituição resultasse de 
um parlamento constituinte e não que fosse imposta pelo rei.
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sivas leis e decretos posteriores coartaram-na. A censura prévia nem sequer se 
chegou a extinguir. Não obstante, a promulgação da Carta Constitucional criou 
condições para o fugaz aparecimento de novos periódicos em Portugal.

* * *

Neste livro, textos centrados no comportamento da imprensa lusófona evo-
cam essa época de transformação das sociedades portuguesa e brasileira ocor-
rida entre o início do século XIX e as pulsões para o retorno ao absolutismo que 
se fizeram sentir em Portugal com intensidade a partir de 1823-1824, com a Vila-
francada (1823) e a Abrilada (1824), e maior intensidade ainda a partir de 1827, 
quando D. Miguel desembarcou em Lisboa, vindo do exílio, para casar com a 
sobrinha D. Maria I, num tempo em que o Brasil já era independente e tinha ado-
tado uma Constituição liberal (1824). Mostram, em conjunto, como a imprensa 
pode ser testemunha, mas também um agente de mudança, expressão que Elisa-
beth L. Eisenstein (1980) cunhou (embora para se referir à prensa de Gutenberg e 
ao seu impacto na sociedade da época).

Estudar a imprensa do passado, em períodos determinados, cada um com o 
seu contexto e as suas circunstâncias, ajuda a reconstruir, interpretativamente, 
a história. Se esse exercício é próprio dos historiadores, também o é, certamente, 
dos pesquisadores em Jornalismo, já que os meios de comunicação social consti-
tuem o seu objeto dileto. É esta visão aqui perfilhada e concretizada nos estudos 
apresentados. A imprensa do passado pode, efetivamente, ser objeto de pesquisa-
dores de diferentes áreas, que a abordem com diferentes metodologias, não pode 
é deixar de ser estudada pelos comunicólogos. No campo dos Estudos Jornalísti-
cos, interessará, principalmente, olhar a imprensa do passado desde o prisma da 
história da comunicação ou, melhor dizendo, desde perspetivas que se possam 
incluir na história da comunicação6. Nomeadamente, interessará mostrar como 
a comunicação social operou no passado, quais os seus discursos e formas de 

6 Não partilhamos da visão de Marialva Carlos Barbosa e Ana Paula Goulart Ribeiro (2011: 9-28) 
segundo a qual análises de enunciados patentes na imprensa do passado não são história da 
comunicação nem dos sistemas de comunicação. Essas autoras sugerem, no que não nos revemos 
inteiramente, que “Fazer uma história que envolva os meios de comunicação não é apenas informar 
ou analisar o que esses meios publicavam; não é somente discorrer sobre as estratégias discursivas 
dessa imprensa; não é também se limitar a alinhar os grandes nomes e os grandes feitos dos homens 
de imprensa. É dar conta de um processo comunicacional que envolve sempre o que foi produzido, 
quem produziu, por que foi produzido, para quem produziu. Como eram essas mensagens produzidas: 
como circulavam, que materialidades possuíam, que autores estavam envolvidos ao longo do processo. 
E, por último, a quem eram destinadas. Mas não basta completar esse círculo com o momento em 
que esses produtos chegavam aos leitores. É preciso mais: é preciso compreender e perceber de que 
forma o público realizava a interpretação de um texto que sempre chega ao mundo e a ele volta no 
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receção das mensagens, como influenciou, se influenciou, as transformações 
das sociedades nesse passado, e como afetou, se afetou, as representações das 
sociedade perante si mesmas nesse mesmo passado, até porque, tal como salien-
tou Marialva Barbosa (2007: 17), a história é um “fragmento” de um mundo de 
comunicação ou, por outras palavras da mesma autora, “a história é sempre um 
ato comunicacional”.

A imprensa do passado é, efetivamente, um vestígio material do passado. Do 
quotidiano do passado. É memória. Uma memória que participou e participa do 
imaginário simbólico coletivo que dá coesão identitária a um povo. A imprensa, 
aliás, tem um importante papel na sociabilidade e, portanto, na coesão social 
(Carey, 1988; Franciscato, 2005), contribuindo para se formarem e sustentarem 
as comunidades que enformam a sociedade (Carey, 1988). Mas a imprensa do 
passado é também um rasto singular e seletivo do passado, pois o discurso da 
imprensa tende a incidir sobre as realidades e as circunstâncias de determinados 
momentos particulares do passado, mesmo quando propõe conexões sobre estas 
singularidades (Filho, 1987). 

A imprensa é, assim, um lugar de memória (Nora, 1993), mas de uma memória 
inacabada, incompleta (Lowenthal, 1987), débil, fluída, seletiva, onde os relatos e 
narrativas sobre os factos podem, propositadamente, misturar-se com análises e 
argumentos. 

A produção enunciativa na imprensa é, além do mais, enformada e constran-
gida por forças pessoais, organizacionais, sociais, ideológicas, culturais e tec-
nológicas (Schudson, 1988; Shoemaker e Resse, 1996; Sousa, 2000). A imprensa 
seleciona (White, 1950), eventualmente considerando critérios de noticiabilidade 
(Galtung e Ruge, 1965), organiza os factos em narrativas, apropriando-se do tempo 
e reconfigurando-o discursivamente (Mouillaud, 1997), propõe ângulos de abor-
dagem ao real, dando sugestões de leitura para a realidade, propõe significados 
para o mundo, enquadramentos para os factos (Goffman, 1974; Gamson, 1984; 
Entman, 1993), procura dar sentido à experiência da vida e ao tempo (Franciscato, 
2005). Os relatos sobre os factos estão, aliás, sujeitos às contingências e limites 
da utilização das linguagens disponíveis para a expressão do pensamento e das 
emoções (Fowler, 1991). Sejam essas linguagens verbais, visuais ou mistas. Além 
disso, conforme alertaram Ricouer (1983-1985) e Reis (1994), o tempo dos relatos 
não é o tempo do discurso, por muito grande que seja a ambição mimética entre 
o tempo da narrativa e o tempo do facto narrado.

momento em que produz compreensão. Nesse instante, gera um outro texto, uma apropriação crítica, 
uma transformação.”
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A imprensa é, pois, uma testemunha imperfeita da história, como, quiçá, 
serão todas as fontes humanas. Um dos corolários de ser seletiva e de atentar 
no singular ou em conexões sobre unicidades conduz à ideia de que a imprensa 
oculta tanto ou mais do que mostra. Normalmente, de forma não intencional. 
Nem sempre a imprensa é contextual. Está sujeita à interpretação e aos pontos 
de vista, quiçá à ideologia, daqueles que nela vertem a sua voz discursiva (Fowler, 
1991), por palavras, imagens icónicas ou símbolos. São estas, aliás, consequências 
do pensamento humano e dos limites do suporte. 

Habitualmente, os relatos sobre os factos singulares notáveis do mundo 
material que se encontram na imprensa são produzidos com intenção de ver-
dade. E com intenção de objetividade, ou seja, de imposição do objeto aos sujeitos 
que sobre ele lançam discursos desveladores e que dele se procuram apropriar, 
conhecendo-o. O grau de verdade discursiva e de objetividade (sobreposição do 
objeto aos sujeitos que o conhecem) resultará da maior ou menor correspondên-
cia entre o que é dito ou mostrado em imagem e esses factos materiais da reali-
dade sobre os quais os discursos incidem (Tambosi, 2007). Ao discorrer sobre o 
que se passou, a imprensa propõe ao leitor, em consequência, a obtenção de um 
determinado conhecimento sobre a realidade (Filho, 1987; Meditsch, 1992). Um 
conhecimento sobre especificidades, é certo, ou sobre conexões entre especifici-
dades, que, não sendo senso-comum nem filosofia, também não é conhecimento 
científico. É um conhecimento próprio sobre a realidade material que existe para 
além dos sujeitos aquele que o jornalismo propõe. Interessantemente, a possibili-
dade de investigar e tratar dados tem sido aproveitada pela imprensa jornalística 
para aproximar o conhecimento jornalístico do conhecimento científico sobre o 
mundo.

A imprensa não é, assim, mais do que historiografia em potência. A imprensa 
pode subsidiar o historiador, mas unicamente como fonte. Não obstante, o exer-
cício do jornalismo e o exercício do historiador têm inegáveis semelhanças. Jor-
nalista e historiador falam com autoridade ou, se pensarmos em Foucault (1971), 
com poder simbólico discursivo, embora seja mais discutível se este poder joga sem-
pre em favor da manutenção da ordem e estrutura social. Ambos contribuem 
para declarar como verdadeiros os acontecimentos do passado, seja este recente 
ou distante, à medida que os narram. Simbolizam omnisciência. Produzem nar-
rativas – frequentemente cronológicas – sobre factos da realidade social. Mas 
os ofícios de jornalista e o de historiador também apresentam diferenças. Uma 
delas é que o foco do historiador reside em reconstruir interpretativamente o 
passado, sob a forma de discurso, esclarecendo o papel dos protagonistas indivi-
duais e coletivos da história, interligando factos, produzindo conjeturas plausí-
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veis, deduzindo e descrevendo o que se passou e como se passou. Normalmente, 
a ação do historiador é aplicada a um tempo longo: uma era, um período, uma 
fase. O papel do jornalista é narrar situações singulares e problemas do presente, 
às vezes analisá-lo, ou argumentar sobre ele. Nesse sentido, o jornalismo é uma 
prática social de produção de relatos voltada para o tempo presente (Franciscato, 
2005). O jornalista incide, pois, no tempo curto, na singularidade atual, no aconte-
cimento da atualidade (Traquina, 2002). O jornalismo concorre, em consequência, 
para definir a perceção pública e pessoal daquele que é o horizonte de atualidade 
em cada momento. Ambos, historiador e jornalista, produzem, contudo, relatos 
incompletos (Pollak, 1989). Sejam estes sobre o passado ou sobre o presente. Não 
por o quererem, mas porque é uma inevitabilidade do pensamento e da lingua-
gem. Ou porque a narrativa histórica, tal como a jornalística, encadeia episódios, 
propondo uma cronologia de eventos que, mimetizando a passagem do tempo, 
não equivale ao tempo físico em si (Nunes, 1995). Ou ainda por uma questão de 
gestão dos factos que merecem enunciação e referência na reconstrução historio-
gráfica do passado, até porque a memória é um espaço de confronto (Pollak, 1989). 
Por isso, conforme advertia Sloan (1991: 1), dois passados podem coexistir: o real e 
aquele que resulta dos construtos dos historiadores, caracterizados pelo esforço 
de apresentação do passado numa forma estruturada, coerente e compreensível, 
o que implica sempre um esforço de seleção e organização de detalhes.

Enquanto fonte histórica, a imprensa tem, portanto, de ser criticada. O exercí-
cio de análise do discurso da imprensa do passado corre mesmo um risco perma-
nente de gerar interpretações anacrónicas e abusivas sobre os discursos elabora-
dos – por alguém – no passado sobre o presente então vivenciado. O historiador 
olha para o passado a partir do seu presente, tal e qual como o jornalista, embora 
este olhe para um passado mais recente e limitado. Num presente específico, o 
historiador é um ser específico e único, diferente do que foi e do que será, rodeado 
por circunstâncias específicas (Ortega y Gasset, 1914). Como disse Maurice Hal-
bwachs (1990), o presente determina, de algum modo, a lembrança do passado.

* * *

Neste livro, cinco textos de autores portugueses e brasileiros lançam luz sobre 
o papel da imprensa no mundo lusófono do passado, num momento em que, con-
forme já se entreviu nesta introdução, Portugal e Brasil enfrentaram convulsões 
que determinaram o seu futuro – o primeiro quartel do século XIX. São textos 
nos quais se procura observar a ação da imprensa enquanto agente de mudança, 
avaliando-a, no entanto, criticamente, como fonte sobre o passado e protagonista 
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do passado, como disseminadora, no passado, de narrativas e ideias sobre o que se 
passava.

No primeiro capítulo, Eurico José Gomes Dias, após analisar, com profundi-
dade, o periodismo luso-brasileiro do primeiro quartel do século XIX, especial-
mente o Correio Braziliense, conclui que a história, nos periódicos lusobrasileiros 
deste tempo, foi usada “em benefício dos desafios que as realidades portuguesas 
e europeias enfrentavam”, sustentando as práticas jornalísticas e “fornecendo 
as estruturas necessárias para as construções/reproduções discursivas com que 
se difundem os acontecimentos”. Para Gomes Dias, a Revolução Liberal de 24 
de agosto de 1820 foi um ponto de mudança que, no campo da história do jor-
nalismo lusófono, bifurcou os caminhos da imprensa brasileira e da imprensa 
portuguesa, ainda que existam paralelismos entre estas, designadamente pelo 
recurso comum à língua portuguesa.

O segundo texto, de Luís Munaro, debruça-se, igualmente, sobre o perio-
dismo lusobrasileiro no primeiro quartel do século XIX, concretamente sobre as 
práticas jornalísticas dos portugueses no exílio, que se afastavam quer da lite-
ratura, quer do panfletarismo, aproximando-se das práticas jornalísticas atuais. 
Munaro enfatiza quanto a imprensa permitiu aos indivíduos, por meio de uma 
língua comum, construir públicos, participar na vida política nacional, fazendo 
circular a sua opinião, primeiro debatendo a opinião pública de outros indivíduos, 
depois debruçando-se sobre o próprio estado. Por via deste seu engajamento na 
“comunidade política imaginada”, os editores de periódicos contribuíram, pois, 
para a solidificação de uma “consciência nacional”. Mais ainda, ultrapassando as 
práticas noticiosas das antigas gazetas, esses indivíduos concorreram, assegura 
o autor, para a efetiva institucionalização e legitimação do jornalismo e do jor-
nalista, ao providenciarem informação livre à dinâmica sociedade burguesa de 
Oitocentos, que fugia do silêncio autoritário do Antigo Regime e da encenação da 
vida cortesã, e ao buscarem financiamento no mercado, o que lhes garantia, em 
teoria, independência e liberdade de ação. Os títulos dos periódicos foram força-
dos, assegura Luiz Munaro, a apresentarem-se ao mercado como marcas que era 
importante gerir, o que implicava, por exemplo, sensibilidade perante as deman-
das dos diferentes leitores. Essa dinâmica contribuiu para afastar o jornalismo 
do panfletarismo. 

Mário Luiz Fernandes, no terceiro capítulo, estuda o discurso dos jornais Cor-
reio Braziliense, de Hipólito José da Costa, e O Português, de José Bernardo da Rocha 
Loureiro, atentando no discurso que produziram sobre o processo de independên-
cia das colónias espanholas e sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Concluiu 
o autor que esse discurso foi, paradoxalmente, contraditório, já que defenderam, 
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como liberais, a independência das colónias espanholas, mas condenaram, como 
conservadores, a Revolução Pernambucana de 1817. Curiosamente, os rebelados 
pernambucanos de 1817, assinala Mário Luiz Fernandes, absorveram as ideias 
liberais dos autores no seu pensamento.

O quarto capítulo, escrito por Jorge Pedro Sousa, dedica-se aos processos de 
mudança na história da imprensa. O autor descreve a atuação da Gazeta de Lisboa 
antes e depois da Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820, concluindo que o 
periódico serviu os poderes de turno, conforme seria expectável de um periódico 
“oficial”. No entanto, por vezes o redator – indivíduo conservador e contrarrevo-
lucionário – deu, subrepticiamente, as suas alfinetadas no poder liberal, nomea-
damente em matéria constitucional.

Giovanna Benedetto Flores encerra esta obra coletiva, interrogando-se sobre 
a forma como a imprensa portuguesa noticiou a separação entre Portugal e o 
Brasil, em 1822. Demonstra a autora que nos periódicos portugueses, indepen-
dentemente da sua cor política – absolutista ou liberal – houve consenso sobre 
a necessidade de manter o Brasil ligado a Portugal, sendo principalmente invo-
cados motivos económicos e civilizacionais. Para os redatores dos jornais portu-
gueses de então, assegura Flores, o Brasil não reunia condições para ser indepen-
dente, porque a nação era portuguesa, os habitantes do Brasil não tinham cultura 
política e, muitos deles, não eram civilizados. Ademais, a unidade territorial bra-
sileira estaria atrelada à portuguesa.
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