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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo fazer um levantamento do contexto comunicacional e 

histórico do jornalismo do século XIX, época na qual surgiram os jornais impressos 

mais longevos do Brasil, hoje com mais de 100 anos em circulação no país. Esta 

abordagem faz parte da pesquisa “Jornais centenários do Brasil: como e por que 

sobrevivem em tempos de convergência midiática?”, desenvolvida com o apoio do 

CNPq. De acordo com levantamento da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), 

existem 28 periódicos centenários no país em circulação. Mapear a trajetória desses 

jornais longevos rumo ao alcance dessa marca temporal e as estratégias que estão 

buscando para sobreviver aos desafios do atual cenário de convergência midiática que 

atravessa o campo da Comunicação são as ações deste estudo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Memória; História; Jornalismo no século XIX; 

Jornais centenários. 

 

 

Introdução 

Precursor de todas as modalidades jornalísticas, o jornal impresso desempenhou um 

importante papel na constituição de um modelo de sociabilidade que compartilhamos 

atualmente, quando vivenciamos um regime dramaticamente dependente dos conteúdos 

de mídia. 

Desde o final do século XX, não faltaram previsões sobre o fim do jornal impresso 

em função da consolidação do paradigma digital e do crescimento da internet como 

suporte para o jornalismo veiculado na web. 

Nos últimos anos, o Brasil presenciou o fechamento de alguns impressos, como o 

Jornal da Tarde, Marca Brasil e Mais Esportes, que foram extintos, e o tradicional 

Jornal do Brasil, que deixou de circular em versão impressa em 31 de agosto de 2010 e, 

desde então, passou a ser apenas digital. No início de 2017, no entanto, um novo 

controlador assumiu a empresa e anunciou plano de retomada da versão impressa.3 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 2Jornalista, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, mestre em Comunicação pela UFF, professora do curso 

de Comunicação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).  E-mails: hericalene@yahoo.com.br e 

hericalene@ufrb.edu.br.  
3 RANGEL, Sérgio. “Jornal do Brasil muda de controlador e volta às bancas no Rio”. Matéria publicada no site da 

Folha de S. Paulo em 18 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

mailto:hericalene@yahoo.com.br
mailto:hericalene@ufrb.edu.br
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Em 2013, foi divulgada uma pesquisa que aponta o ano de 2027 como um momento 

importante para a história dos jornais no Brasil. O estudo, realizado pela Future 

Exploration Network, estima que nessa época não haverá mais diários impressos no 

país. Os periódicos, então, acabariam em apenas 10 anos? É um prazo um tanto curto 

para anunciar a morte do jornal, que já sobreviveu a outros presságios mórbidos com o 

advento do rádio e da televisão na primeira metade do século XX. 

A abordagem sobre essa questão é a tônica da obra de referência feita por Philip 

Meyer – Os jornais podem desaparecer? Como salvar o jornalismo na era da 

informação (2004) –, que traça um panorama dos modelos de jornais sustentados pela 

publicidade. E mostra como os anunciantes estão reagindo às novas tecnologias e conta 

como a crescente influência dos investidores nas empresas jornalísticas afeta o produto 

que o leitor recebe. 

De qualquer forma, independente das especulações e previsões em torno da 

permanência ou não do jornalismo no suporte papel, os jornais impressos são 

importantes fontes históricas e de informação para e sobre a sociedade. Seus arquivos 

acabam se configurando como importantes “lugares de memória” (NORA, 1984) a 

serem revisitados por pesquisadores. 

De acordo com levantamento da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), existem 28 

periódicos com mais de 100 anos em circulação no país. Eles são o foco da pesquisa 

“Jornais centenários do Brasil: como e por que sobrevivem em tempos de convergência 

midiática?”, desenvolvida com o apoio do CNPq4. 

Há várias questões que instigam a pesquisa sobre os jornais longevos: como e por 

que esses periódicos centenários sobrevivem em tempos de convergência midiática? Por 

que há mais deles no interior do que em regiões metropolitanas? Quais foram as 

estratégias discursivas e mercadológicas que lançaram mão ao longo de sua trajetória 

para garantir sua sobrevivência? A tradição os ajuda a sobreviver? Quais são as histórias 

desses jornais? Quem foram seus principais atores? Que feitos destacam em seus 

discursos como marcantes no curso de suas trajetórias? Como se relacionam com seus 

públicos? 

A pesquisa tem como aportes teóricos as abordagens sobre memória de autores 

como Henri Bergson (1990), Maurice Halbwachs (1990), Jacques Le Goff (1996), 

                                                                                                                                               
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1859877-jornal-do-brasil-muda-de-controlador-e-volta-as-bancas-

do-rio.shtml. Acesso em 10 de maio de 2017. 
4 O projeto de pesquisa obteve aprovação no edital Universal de 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1859877-jornal-do-brasil-muda-de-controlador-e-volta-as-bancas-do-rio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1859877-jornal-do-brasil-muda-de-controlador-e-volta-as-bancas-do-rio.shtml
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Michel Pollak (1989) e Pierre Nora (1984); e sobre as intersecções entre memória, 

história e jornalismo e pressupostos metodológicos para pesquisas de história do 

jornalismo de Marialva Barbosa (2004; 2005; 2006; 2007; 2013) e Ana Paula Goulart 

Ribeiro (2003; 2007; 2008). 

Como parte da pesquisa citada, este artigo tem como objetivo fazer uma abordagem 

sobre o jornalismo do século XIX, época na qual surgiram os jornais impressos mais 

longevos do Brasil. O campo do contexto comunicacional implica sempre situar os 

processos comunicativos em perspectivas e conjunturas históricas, sociais e culturais 

(SANTAELLA, 2002, p. 100). 

Ele está organizado em duas partes. Na primeira abordamos a imprensa brasileira no 

século XIX e suas características. Na segunda tratamos do surgimento dos primeiros 

jornais longevos fundados nos anos 1820, sem, obviamente, ter pretensão de resumir em 

tão poucas páginas suas histórias. Nas considerações finais refletimos sobre o 

jornalismo impresso no século XXI.  

 

1. A gênese e o desenvolvimento da imprensa no Brasil no século XIX 

O jornalismo brasileiro foi oficialmente fundado com a chegada da corte portuguesa 

ao Brasil, em 1808, conforme registra grande parte da bibliografia sobre a história da 

comunicação no país. No clássico História da Imprensa no Brasil, Nelson Werneck 

Sodré destacou: “Se o impulso que deu aos portugueses o mérito de ocupar o Brasil 

estava ligado à expansão do capital comercial, foi ele responsável também pelo surto da 

arte gráfica na metrópole” (WERNECK,1999, p.9). 

A imprensa foi uma das instituições que a corte portuguesa, o príncipe regente D. 

João e a rainha D. Maria tiveram de transplantar ou replicar no Brasil após se instalarem 

no Rio de Janeiro, depois de terem saído precipitadamente de Lisboa e, na sequência, 

passado por Salvador, na Bahia. Foi preciso implantar também tribunais de Justiça, 

escolas de ensino superior, repartições públicas e a academia militar.  

Durante três séculos, a metrópole proibira a instalação de tipografias e a impressão 

de obras no Brasil.  Mas, em 1808, dadas as necessidades da administração pública, em 

função da colônia sediar o poder real, foi criada uma Impressão Régia e autorizada a 

circulação da Gazeta do Rio de Janeiro, ambas cópias de entidades deixadas em 

Portugal. Foi também instalada, segundo o modelo de Lisboa, uma Real Mesa Censória 

(MOLINA, 2015; BAHIA, 2009). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

O jornal oficial circulou em setembro de 1808, mas, antes disso, em junho desse ano 

e durante 15 anos, Hipólito da Costa editou o Correio Braziliense ou Armazém 

Literário, em Londres, onde viveu como exilado. O jornal circulava como clandestino. 

Hipólito se colocava como um correspondente para informar ao Brasil o que acontecia 

na Europa. 

Marialva Barbosa (2010) explica que só existe imprensa, no sentido estrito do 

termo, a partir do momento em que a transmissão de informações regular se torna 

pública, ou seja, acessível ao público em geral. “Até então as novidades ou opiniões 

publicadas, sem qualquer regularidade, não eram transformadas em notícias. Existe 

troca de informações, mas não existe imprensa” (Ibid., p.20). 

A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822) inaugurou a impressão no Brasil e a 

circulação regular de periódicos que passaram a ser impressos e se tornaram, 

gradativamente, acessíveis a um público mais amplo. Ela circulou até 14 de dezembro 

de 1822. Era uma réplica da Gazeta de Lisboa, que fora lançada para divulgar 

periodicamente os atos do governo. E era vigiada no Brasil pela censura, funcionando 

como órgão do governo, apesar de suas declarações em contrário (MOLINA, 2015). 

 As notícias chegavam pelos navios que aportavam o cais da atual Praça XV. 

Podiam vir nas gazetas que atravessavam o Atlântico ou, o que também era bastante 

comum, nas cartas escritas e que eram enviadas para a corte. Havia também uma rede 

de boatos, conversas entreouvidas que podiam vir a ser publicadas no jornal 

(BARBOSA, 2013, p.44). Em sua obra sobre História da Comunicação no Brasil, 

Marialva Barbosa destaca que: 

 

O mundo das práticas orais, das falas que se ampliavam pelas conversas 

nas ruas e praças migrava com frequência para o periódico, mostrando, 

mais uma vez, que nos sistemas de comunicação do início do século 

XIX pouca separação havia entre o mundo da voz e o das letras 

impressas (BARBOSA, 2013. p.44). 

 

      Ela registra que notícia no século XIX não tinha o mesmo sentido de informação 

nova e recente que terá a partir do século XX. Naquele momento, notícia era ilustração, 

esclarecimento, conhecimento de algo até então sabido. Não importava se o não sabido 

era temporalmente próximo ou distante. 

 Qual era o contexto socioeconômico e cultura do Brasil naquela época? E que 

condições impulsionaram o crescimento da imprensa a partir da chegada da coroa 

portuguesa?  
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       A expansão comercial com a transformação do Brasil em sede da coroa portuguesa 

significou também um aumento expressivo da população, incluindo aí os estrangeiros. 

Ampliou-se o comércio, houve expansão da burocracia oficial, necessária ao 

funcionamento do reino em novas terras, intensificaram-se as atividades econômicas e 

também culturais (BARBOSA, 2013, p.58). 

       Da Impressão Régia saiu também uma publicação cultural de alto nível e vida curta, 

O Patriota.  Era um jornal literário, político e mercantil editado no Rio de Janeiro, de 

fevereiro de 1813 a dezembro de 1814. A partir da tipografia instalada na Bahia, surgiu 

o segundo jornal do país, o Idade d’Ouro do Brazil5, igualmente submetido à censura e 

subserviente ao poder (publicado de 1813 a 1821), e a primeira revista do país, As 

Variedades.  

        O ano de 1820 foi crucial na conformação de uma esfera pública brasileira que 

representou a expansão dos jornais e, sobretudo, a formação de uma opinião pública que 

fazia dos impressos a possibilidade de fazer ecoar opiniões em torno do momento 

político em que se vivia (MOREL, 2005). 

        Houve a expansão de redes de comunicação, tanto aquelas oriundas das práticas de 

oralidade, como também aquelas que se desenvolviam na esteira das possibilidades 

tecnológicas de comunicação. A criação de redes administrativas, de transportes, de 

mercadorias, de produção e circulação dos impressos, difundindo interesses, ideias, 

palavras de ordem e propostas de organização e mobilização foi crucial para a formação 

dos espaços públicos (MOREL, 2005, p.11). 

       Do ponto de vista contextual, podemos situar o período entre 1820 a 1840, quando 

ocorreu a explosão das palavras impressas pelo território, como uma época marcada 

pelo processo da independência, de consolidação da monarquia e da formação do 

Estado Nacional. 

       Do ponto de vista territorial, o Brasil (ainda não consolidado como Estado 

Nacional), no final dos anos de 1820, era constituído por três grandes espaços: o Oeste 

Marítimo (que incluía o Grão-Pará, o Maranhão e as demais províncias chamadas do 

Norte); os Governos Gerais do Leste (Bahia e os governos secundários de Sergipe, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul); e os Governos do 

Interior: Minas, Goiás e Mato Grosso (MOREL, 2005, p.153). 

                                                 
5 Uma pesquisa de referência sobre esse periódico foi realizada por Maria Beatriz Nizza da Silva e encontra-se 

publicada sob o título A primeira gazeta da Bahia: Idade Douro do Brazil (EDUFBA, 2011, 3ª edição). 
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       O Brasil tinha 13 centros urbanos com condição jurídica de cidade: Rio de Janeiro, 

a cidade imperial, e mais 17 vilas divididas em seis distritos. A Bahia possuía o maior 

número de cidades e vilas: 5 cidades e 26 vilas, projetando sua influência administrativa 

sob os governos de Sergipe e Espírito Santo, cada um com um distrito. Em seguida 

vinha Mato Grosso, com três cidades, incluindo a capital Vila Bela. O Grão-Pará 

contava com uma cidade (a capital) e 14 vilas. O Rio Grande do Sul não tinha nenhuma 

cidade, possuindo apenas duas vilas, oito cantões e 11 paróquias (MOREL, 2005, 

p.155). 

      E foi, sobretudo nas regiões mais importantes – Rio, Bahia e Pernambuco –, que as 

redes de comunicação do mundo impresso se constituíram mais precocemente, embora 

tenham surgido títulos em todas as principais províncias. Esse número aumentaria ainda 

mais durante o Período Regencial (1831-1840). Só no Rio de Janeiro, em 1821, 

surgiram dez novos periódicos. Barbosa (2013, p.66) destaca que, apenas na década de 

1820, foram criados 53 novos periódicos (Anais da Biblioteca Nacional, vol.85, 1965). 

Mas havia grande número de títulos efêmeros.  

       As historiadoras Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca, em História da 

Imprensa no Brasil (2008), também destacam os anos 1820 e 1821 como momento 

crucial para a emergência de uma opinião pública no Brasil, contexto que antecedeu a 

Independência e marcou mudanças significativas na estrutura política da Península 

Ibérica e de seus domínios na América. 

        Nessa época, quem escrevia nos jornais não eram chamados de jornalistas, mas de 

redatores ou gazeteiros, enquanto os jornais eram comumente denominados de gazeta, 

folha ou periódico. E eles diferiam dos pasquins6, que eram folhas volantes e avulsas, 

quase sempre anônimas e sem continuidade (MARTINS & LUCA, 2008, p. 36). 

      Na primeira geração da imprensa brasileira não havia incompatibilidade entre o 

local, o nacional e o internacional, nem entre as dimensões opinativas e informativas: o 

cotidiano e questões locais misturavam-se com discussões doutrinárias dos rumos que o 

Estado e a nação deveriam tomar, ao lado de notícias nacionais, internacionais ou 

interprovinciais (Ibid.). 

                                                 
6 Pasquim é um escrito satírico, manuscrito ou impresso, distribuído ou afixado em local público, que pode refletir 

ideias vanguardistas, ousadias de pensamento a ponto de endossar e incentivar mudanças sociais, políticas ou 

econômicas. Foi utilizado nas inconfidências setecentistas – a mineira, de 1789, e a baiana, de 1798 – e na 

independência, nas regências, no império, na abolição, na república, inspirado não só nos paladinos da Revolução 

Francesa, mas também nos pasquinheiros baianos como Jorge Marins, Belchior Ordonhes e Gregório de Matos, o 

“Boca do Inferno" (BAHIA, 2010, p.280).   
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       E qual era o estilo de texto utilizado? Quem eram os leitores? Quem eram os 

redatores? A maioria dos homens de letras dessa geração, independente do 

posicionamento político, escrevia no chamado estilo panfletário, que expressou uma das 

fases mais criativas e vigorosas dos debates políticos mundiais e da imprensa brasileira 

em particular e veio a desaparecer na segunda metade do século XX. Era difícil de ser 

redigido com qualidade. 

        O estilo panfletário de redigir alcançava eficácia por várias características retóricas 

interligadas, como: capacidade de convencer e de atacar, espírito mordaz e crítico, 

linguagem literária, sátira, requerendo ao mesmo tempo densidade doutrinária e 

ideológica e agilidade para expressar, em situações específicas e circunstanciais, uma 

visão de mundo geral e definida (MARTINS e LUCAS, 2008, p. 37). 

         Havia relação estreita dos livros com os jornais periódicos, que também eram 

vendidos em livrarias. Eles custavam entre 40 e 80 réis o exemplar, de acordo com o 

número de páginas – o que os tornava muito mais acessíveis que os livros.  Era comum 

também os jornais transcreverem longos trechos de livros, tornando-se, assim, veículos 

de disseminação. 

         Nessa época, mesmo demandando alguns recursos financeiros, não era preciso ser 

muito rico para fazer circular um jornal, que tinha formato pequeno e poucas páginas, 

com anúncios escassos. Tanto um jornal governista quanto um oposicionista tinham um 

alcance em princípio, semelhante. E não era necessário ser um privilegiado social para 

comprar eventualmente um exemplar, cujo preço estava acessível até mesmo para um 

escravo de ganho que se interessasse em sua leitura (Ibid., p. 36). 

        Com relação aos redatores, eles eram os novos agentes culturais e políticos, tinham 

nome e rosto na sociedade que buscava se efetivar como nação brasileira. Eram, com 

frequência, construtores do Estado nacional. Na primeira geração da imprensa surgiram 

figuras notáveis no estilo panfletário, com variadas e até antagônicas posições no 

espectro político. A lista é extensa, com centenas de títulos e dezenas de redatores 

somente até a década de 1830 (MARTINS e LUCAS, 2008, p. 40-41). 

        O século XIX foi crucial para o fortalecimento do jornalismo. A vertiginosa 

expansão dos jornais nesse século permitiu a criação de novos empregos nos jornais; um 

número crescente de pessoas passou a dedicar-se a tempo inteiro a uma atividade que 

ganhou um novo objetivo: fornecer informação e não propaganda. Este novo paradigma 

será a luz que viu nascer valores que ainda hoje são identificados com o jornalismo: as 
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notícias, a procura da verdade, a independência dos jornalistas, a exatidão, e a noção do 

jornalismo como um serviço público – uma constelação de ideias que dão forma ao 

emergente “polo ideológico/intelectual” do campo jornalístico (TRAQUINA, 2004, 

p.34, e 2005, p.33-34). 

 

2. Jornais das décadas de 1820  

        Nem todos os jornais enveredavam pelo debate político acentuado e predominante, 

característica marcante da imprensa do século XIX. Esse foi o caso de dois jornais 

criados nos anos 1820 e que atingiram a marca temporal de centenários no século XX: o 

Jornal do Commercio, criado no Rio de Janeiro, em 1827, ou o Diário de Pernambuco, 

em Recife, em 1825 (ainda hoje o mais antigo da América Latina em circulação). Esses 

dois apostavam mais na linha mercantil e noticiosa, embora nem sempre escapassem ao 

estilo marcante da época.  

         Não ocorreu uma transformação repentina de uma imprensa artesanal e política 

para a empresarial: trata-se de uma mudança gradativa e não linear que se deu ao longo 

de todo o século XIX, durante o qual as duas características conviveram (MARTINS e 

LUCAS, 2008, p. 41). 

         O Jornal do Commercio atravessou o século XX como o segundo jornal mais 

antigo do país (DIMAS FILHO, 1987)7, mas parou de circular em 2016, após 189 anos 

de existência. Ele surgiu em um momento em que a maioria das publicações tinha um 

caráter efêmero, e se afirmou – com sua linguagem austera – como um órgão tradicional 

e respeitado. Representava o pensamento conservador, tendo como traço marcante o 

apoio a todos os governos (do Império à República). 

       No início, mesmo já sendo uma empresa sólida e de prestígio, tinha uma tiragem 

pequena, em torno dos 15 mil exemplares. Era lido apenas pela elite econômica e 

cultural: por comerciantes, alta administração e aristocracia cafeeira. A princípio, seria 

apenas um órgão de informações comerciais e marítimas (noticiando as chegadas e 

saídas de navios, compras e vendas de escravos etc.). Um ano após seu aparecimento, 

entretanto, seu proprietário Pierre Plancher resolveu lhe imprimir uma orientação mais 

ampla, incluindo na sua cobertura os assuntos de política e literatura (RIBEIRO, 2000, 

p. 82-83). 

                                                 
7Foi fundado por Pierre Plancher, um bonapartista fervoroso que se exilara na França, fugindo da Restauração. Em 

Paris, tinha sido dono de uma editora, que publicava as obras de Benjamin Constant,Voltaire, Chateaubriand de 

Talleyrand, de Scheffer e outros. No Brasil, abriu uma livraria na Rua do Ouvidor e começou a editar algumas obras 

(DIMAS FILHO, 1987, p. IX-X). 
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      O JC teve papel importante no movimento que culminou com a abdicação de Dom 

Pedro I ao trono. Seu filho e sucessor, Dom Pedro II, escrevia no impresso. Passaram 

pelo seu quadro de colaboradores personalidades como José Maria da Silva Paranhos, o 

Barão do Rio Branco, o escritor José de Alencar, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, 

Visconde de Taunay e Austregésilo de Athayde.8 

      O veículo, que estava sob o comando dos Diários Associados desde 1959, fechou as 

portas em 2016 por falta de anunciantes, conforme explicou Maurício Dinepi, diretor-

presidente do Jornal do Commercio, em entrevista à Redação Portal Imprensa9. 

      Na década de 1990, no auge, ele chegou a contar com 90 profissionais em sua antiga 

redação, no Centro do Rio. Dinepi destacou que a publicação resistiu durante 188 anos e 

meio, mas, com o passar dos anos, a receita encolheu.  

       O primeiro revés foi a transferência da negociação de ações da Bolsa do Rio para 

São Paulo no início dos anos 2000. O segundo golpe na receita ocorreu com o fim da 

obrigação de publicar balanços financeiros em jornais. Paralelamente a isso, Dinepi 

ressaltou a redução nos anúncios e a força da internet. Desde 2012, a situação financeira 

já não era boa e se agravou com a crise econômica.10 O nome e a tradição do jornal não 

foram suficientes para sustentá-lo. Ao contrário de outros veículos, o diário não teve a 

edição digital para compensar o fim da versão impressa.11 

     O Diário de Pernambuco é outro jornal que vem fazendo mudanças para sobreviver 

em tempos de crise para os impressos. Em 2015, demitiu 30 jornalistas e outros 100 

profissionais de áreas diversas.12 

     Foi fundado como folha de anúncios em 7 de novembro de 1825, em Recife. Utiliza 

como capital simbólico a marca temporal em seu slogan desde 1908, quando completou 

83 anos de existência: “O jornal mais antigo em circulação na América Latina”. 

Atualmente, acrescentou à frase: “191 anos de credibilidade”13.  

                                                 
8 “Jornal do Commercio fecha as portas”. In: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-04-28/jornal-do-commercio-

fecha-as-portas.html. Acesso em 22/06/2017. 
9 Em crise financeira, “Jornal do Commercio" deixa de circular após quase 189 anos. In: 

http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/76934/em+crise+financeira+jornal+do+commercio+deixa+de+circular+a

pos+quase+189+anos. Acesso em 22/06/2017. 
10 “Jornal do Commercio circula pela última vez nessa sexta-feira”. In: https://oglobo.globo.com/economia/jornal-do-

commercio-circula-pela-ultima-vez-nesta-sexta-feira-19193082#ixzz4i9F2ApkP. Acesso em 22/06/2017. 
11 Optamos por abordar o Jornal do Commercio, apesar dele ter parado de circular, devido à sua importância histórica 

e porque ele compunha incialmente o corpus da pesquisa sobre os jornais centenários.  
12 “Diário de Pernambuco demite mais de 100 funcionários”, em 27/03/2015. In: COMUNIQUE-SE. Disponível em: 

http://portaljoomla.comunique-se.com.br/jo-com/76827-diario-de-pernambuco-demite-mais-de-100-funcionarios. 

Acesso em 22 de junho de 2017. 
13 http://www.diariodepernambuco.com.br/ 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-04-28/jornal-do-commercio-fecha-as-portas.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-04-28/jornal-do-commercio-fecha-as-portas.html
http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/76934/em+crise+financeira+jornal+do+commercio+deixa+de+circular+apos+quase+189+anos
http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/76934/em+crise+financeira+jornal+do+commercio+deixa+de+circular+apos+quase+189+anos
https://oglobo.globo.com/economia/jornal-do-commercio-circula-pela-ultima-vez-nesta-sexta-feira-19193082#ixzz4i9F2ApkP
https://oglobo.globo.com/economia/jornal-do-commercio-circula-pela-ultima-vez-nesta-sexta-feira-19193082#ixzz4i9F2ApkP
http://portal.comunique-se.com.br/index.php/jo-com/76827-diario-de-pernambuco-demite-mais-de-100-funcionarios
http://portaljoomla.comunique-se.com.br/jo-com/76827-diario-de-pernambuco-demite-mais-de-100-funcionarios
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      Na época do Império, seu primeiro proprietário foi o jornalista Antonino José de 

Miranda Falcão, que participou em 1826 da Confederação do Equador e, em 1846, se 

tornou administrador da Gazeta Oficial, no Rio de Janeiro. Embora em 1827 o jornal 

tenha classificado Pedro I de “soberano liberal e respeitador da Constituição”, aprovou a 

abdicação do imperador, noticiando em abril de 1831: “Temos a satisfação de dar a 

saber aos nossos caros concidadãos os felizes sucessos da capital do Império: triunfou a 

opinião pública. Parabéns, pernambucanos” (ABREU, FERREIRA e BEZERRA, 2015). 

       Em fevereiro de 1835, o jornal foi vendido à firma Pinheiro e Faria, de propriedade 

de Manuel Figueroa de Faria, que o transformou em órgão oficial dos governos da 

província (essa posição seria mantida até 1911, com alguns pequenos períodos de 

exceção). 

        Antiescravista já na década de 1850, o jornal exaltou a assinatura da Lei Áurea, em 

maio de 1888, dando cinco dias de férias aos empregados para que todos 

comemorassem as “festas da liberdade”. 

        Dois meses antes da proclamação da República, em 1889, o Diário afirmava em 

editorial que a revolução seria a “consequência fatal da origem suspeita” do gabinete do 

visconde de Ouro Preto e que a paz só viria com “o concurso dos elementos 

libertadores”. A partir da edição de 19 de novembro, retirou do cabeçalho o emblema 

das armas imperiais. A República não alterou, porém, a linha situacionista do jornal em 

relação ao governo de Pernambuco. 

       Assumindo cada vez mais a posição de órgão oficial, e com sua tiragem e número 

de páginas decaindo progressivamente, sobretudo desde a morte de seu diretor Miguel 

de Figueroa Faria (agosto de 1896), o Diário de Pernambuco passou a se caracterizar no 

final do século pela publicação de atos do governo, notas fúnebres e anúncios. 

Suspendeu a circulação em 24 de março de 1901 para ressurgir no mês seguinte com 

novo proprietário: Francisco de Assis Rosa e Silva.  

        Ao longo de sua história, foi vendido várias vezes e foi situacionista ou defendeu 

bandeiras políticas. Foi antigetulista nos anos 1950. No período entre 1964 e 1968, por 

exemplo, deu ampla cobertura aos governos militares. Por essa época o jornal não teve 

problemas com a censura, devido a sua proximidade e apoio explícito ao regime. 

      No início dos anos 1970 ocorreram algumas das alterações mais significativas no 

processo de editoração e produção do Diário de Pernambuco. No final do século XX: 

passou a ser propriedade do Condomínio Associados e iniciou as obras do seu novo 
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parque gráfico, localizado na zona norte de Recife. Em julho de 2004, a redação do 

mudou da sede onde permanecera por 101 anos para o prédio dos Diários Associados, 

em Santo Amaro, devido a problemas de acesso ao centro da cidade (ABREU, 

FERREIRA e BEZERRA, 2015). 

 

3. Considerações sobre o jornalismo impresso 

     Os jornais foram a principal fonte de informação no Brasil durante mais de um 

século e meio. A imprensa se expandiu no século XIX. No século XX, sua supremacia 

não foi ameaçada pela chegada do rádio, na década de 1920. A época de ouro do jornal 

impresso no país ocorreu nos anos 1950 e 1960, quando era o principal veículo de 

informação e de publicidade para as massas, cuja educação e capacidade de consumo 

estavam aumentando.  

     Os periódicos se beneficiaram do surgimento de uma classe média para quem a 

leitura era uma necessidade e um símbolo de status. Nas décadas seguintes, a televisão 

tirou grande parte da publicidade dos jornais e tornou-se a principal fonte de notícias 

para a maioria da população, mas os impressos continuaram sendo os meios de 

informação mais influentes (MOLINA, 2015, p.28 e 29). 

      A chegada da internet afetou a imprensa diária de várias formas. Os jornais 

passaram a disponibilizar gratuitamente na rede o mesmo conteúdo pelo qual seus 

assinantes tinham que pagar.  Um dos golpes mais profundos foi a perda de anúncios 

classificados, uma excelente fonte de receita, que levou à morte do tradicional Jornal do 

Commercio, por exemplo, conforme citamos, e a migração de outros veículos longevos 

para versões on line. A internet também propiciou o surgimento de serviços eletrônicos 

de informação sem nenhum vínculo com a mídia tradicional e que passaram a competir 

com ela.  

     Com as redes sociais, o público também pôde se transformar em canal de mensagens. 

Os jornais tentam adaptar-se e sobreviver. Perderam circulação e publicidade, e agora 

tentam, tardiamente, compensar essas perdas passando a cobrar pelo conteúdo. Para 

isso, precisam vencer a inércia e o hábito de ler sem pagar. É um novo modelo de 

negócio, no qual as empresas procuram depender mais da receita proveniente da versão 

digital e menos das edições impressas; mais da venda do conteúdo e menos da 

publicidade. O ponto de equilibro ainda não foi encontrado. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

     Mas os jornais continuam sendo poderosas usinas de informação. Uma das vantagens 

que conservam é serem um meio mais propício à análise e à reflexão que os veículos 

eletrônicos. Suas informações são também mais confiáveis. 

     Molina (2015) defende que a função tradicional do jornal é editar todo esse caos de 

dezenas de milhares de notícias que são disponibilizadas na internet e hierarquizar a 

informação, dando mais destaque ao que considera mais importante e mostrando o 

contexto, o que pode contribuir para a sua sobrevivência em um contexto de 

convergência multimídia. 

      Entendemos convergência como define Henry Jenkins, em A Cultura da 

Convergência (2009): é o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

midiáticas, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão até quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam. “Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando” (Ibid., 

p.29). 

      Nesse contexto, convergência jornalística é um processo multidimensional que, 

facilitado pela implantação generalizada das tecnologias digitais de telecomunicações, 

afeta o âmbito tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de 

comunicação, propicia uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e 

linguagens anteriormente desagregados, de forma que os jornalistas produzam conteúdo 

que se distribuem por meio de múltiplas plataformas, mediante as linguagens próprias 

de cada uma delas (SALAVERRÌA & NEGREDO, 2008). 

      Em meio ao atual cenário, os jornais impressos tentam continuar suas trajetórias, e o 

que parece predominar como uma estratégia importante de sobrevivência é a capacidade 

de gerar proxemia. “No interior do quadro geral (informação), disseminado por um 

suporte técnico (jornal, veículo), abrigam-se os imaginários locais” (MAFFESOLI, 

2004, p.15). 

       As pessoas não querem só informação na mídia, mas ver-se, ouvir-se, participar, 

contar o próprio cotidiano para si mesmas e para aqueles com quem convivem (Ibid., 

p.15). “O público absorve, do conjunto das informações, aquilo que faz vibrar e 

estabelece comunidade. A informação é qualificada em função da sua capacidade de 
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gerar proxemia” (MAFFESOLI, 2004, p.16). A comunicação é cada vez mais 

segmentada, dirigida a um público-alvo.  

      E, como parte da pesquisa em andamento “Jornais centenários do Brasil: como e 

por que sobrevivem em tempos de convergência midiática?”, este artigo abordou, de 

forma breve, a imprensa brasileira no contexto do século XIX e os jornais criados nos 

anos 1820 que avançaram até o XXI.   

      Há três jornais fundados na década de 1870 e que sobreviveram até o momento 

atual: O Mossoroense, O Estado de S. Paulo e O Fluminense. Desses três, O 

Mossoroense passou a circular apenas em versão on line desde 31 de dezembro de 2015. 

Em trabalhos posteriores, abordaremos o contexto da imprensa nas duas últimas décadas 

do século XIX, quando surgiram outros 12 jornais pesquisados; e também as duas 

primeiras décadas do século XX, quando mais 12 que já alcançaram os 100 anos foram 

fundados (Ver tabela a seguir). 

     De 2015 para cá, a tabela da Associação Nacional de Jornais (ANJ), utilizada como 

base da pesquisa, se alterou em função da extinção do tradicional Jornal do Commercio, 

em 2016, e pelo ingresso do jornal Correio da Lavoura, de Nova Iguaçú, no Rio de 

Janeiro, fundado em 22 de março de 1917, por Silvino de Azeredo, que completou 100 

anos este ano. 

Relação dos jornais em circulação no Brasil há mais de 100 anos 

  Nome do Jornal 
  

Cidade/UF 

Data de 

Fundação 
Fundador 

Diário de Pernambuco Recife/PE 07/11/1825 Antonino José de Miranda Falcão 

*Jornal do Commercio 

(Circulou pela última vez em 

29/04/2016) 
Rio de Janeiro/RJ 01/10/1827  Pierre Plancher 

O Mossoroense  

(Apenas online a partir de 

31/12/2015) 
Mossoró/RN  17/10/1872  Jeremias da Rocha Nogueira 

O Estado de S. Paulo São Paulo/SP  01/01/1875 
 Américo de Campos e Francisco 

Pestana 

O Fluminense Niterói/RJ  08/05/1878 
 Prudêncio L. Ferreira e  Francisco 

Miranda 

Tribuna do Norte Pindamonhangaba/SP  11/06/1882  João Romeiro 

Gazeta de Alegrete Alegrete/RS  01/10/1882  Barão de Ibirocai 

Diário de S. Paulo 

(antigo Diário Popular) 
 São Paulo/SP  08/11/1884  José Maria Lisboa 

O Taquaryense Taquari/RS  31/07/1887  Albertino Saraiva 

Gazeta de Minas Oliveira/MG   04/09/1887  Antônio Fernal 

Diário Popular Pelotas/RS  27/08/1890  Theodósio Menezes 

Jornal do Brasil 

(Apenas online a partir de 

1º/09/2010) 

Rio de Janeiro/RJ   09/04/1891 
 Joaquim Nabuco e  Rodolfo 

Dantas 

Gazeta de Ouro Fino Ouro Fino/MG  31/01/1892  Júlio Bueno Brandão 

A União João Pessoa/PB   02/02/1893  Álvaro Machado 

A Tribuna Santos/SP  26/03/1894  Olympio Lima 

Correio do Povo Porto Alegre/RS   01/10/1895 
 Francisco Antônio Vieira Caldas 

Júnior 

Jornal A Mococa  Mococa/SP  11/04/1896  João Gomes Barreto Filho 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

Jornal A Comarca  Mogi-Mirim/SP  05/07/1900  Francisco Cadorna 

Jornal de Piracicaba  Piracicaba/SP  04/08/1900 
 Buarque de Macedo, Alberto 

Horta e Antônio Ferraz 

Tribuna de Petrópolis  Petrópolis/RJ  09/10/1902  Arthur Barbosa Bentes 

Cruzeiro do Sul  Sorocaba/SP  12/06/1903 
 Joaquim Firmiano de Camargo 

Pires 

Jornal do Commercio  Manaus/AM  02/01/1904  Major Rocha dos Santos 

Jornal Cidade de Rio Claro  Rio Claro/SP  01/01/1905  Enéas Ferreira da Silva 

Comércio de Jahu  Jaú/SP  31/07/1908  Irmãos Floret 

Jornal Correio Riograndense  Caxias do Sul/RS  13/02/1909  Pe. Cármine Fasulo 

Diário do Povo 

(Apenas online a partir de 

04/11/2012) 

Campinas/SP 20/01/1912 Álvaro Ribeiro 

A Tarde Salvador/BA 15/10/1912 Ernesto Simões Filho 

Monitor Mercantil Rio de Janeiro 26/11/1912 
Elysio de Carvalho e Conde de 

Carapebús 

Correio da Lavoura Nova Iguacú/RJ 22/03/1917 Silvino de Azeredo 

Fonte: Associação Nacional de Jornais (ANJ) 
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