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Resumo 

 

O texto apresenta uma análise de alguns jornais manuscritos que circularam no Brasil no 

final do século XIX e início do século XX. Esses periódicos de múltiplas naturezas e 

editados com múltiplos propósitos constituem o que estamos denominando ordem 

comunicacional manuscrita. Esses “insólitos jornais” revelam aspectos de uma história do 

jornalismo ainda desconhecida. Além disso, mostra que o estudo da história da mídia pode 

revelar paisagens reflexivas ainda desconhecidas de muitos estudiosos e que é necessário 

construir obras de síntese no que se refere à história do jornalismo no Brasil, debruçando 

sobre o passado de múltiplas formas para tentar entender como esses homens de outrora se 

comunicavam e criavam mecanismos para tornar mais eficiente suas práticas 

comunicacionais. 

 

 

Palavras-chave 

 

Jornais Manuscritos; Século XIX; Sistemas de comunicação. 

 

 

 

Apesar de os estudos históricos serem uma preocupação de centenas de pesquisadores no 

Brasil, de ser objeto de disciplinas específicas nos cursos de graduação e pós-graduação, 

ainda carecemos de obras de síntese. No que diz respeito à história da imprensa, a mais 

contemplada nesse cenário, depois do clássico livro de Nelson Werneck Sodré, perto de 

completar meio século, poucos foram os pesquisadores que se preocuparam em produzir 

obras de síntese mesmo em relação aos estudos de história da imprensa no Brasil. Contamos 

nos dedos as obras de síntese. 

Em relação às outras mídias o cenário é ainda mais desanimador. A história é feita em 

pedaços, se ocupando de aspectos particulares, dizendo respeito a um jornal, uma emissora, 

um cenário específico, sem que se passe dos particularismos às generalizações. Essa é a 

razão por que resolvi nos últimos anos me dedicar às obras de síntese. 
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Nesse sentido, ao abordar a história cultural da imprensa, procurei analisar cenários que 

respondesse a tendências mais amplas dos processos culturais históricos da imprensa em 

vários espaços sociais. Mesmo que o predomínio fosse de um ou outro lugar, a intenção era, 

de fato, produzir uma interpretação que valesse em maior ou menor escala para este vasto 

território que chamamos Brasil. 

Agora, o meu mais novo projeto é produzir outra obra de síntese: a da história da 

comunicação no Brasil. E nessa obra a história do jornalismo, ou dos processos e práticas 

jornalísticas, ocupam um vasto território reflexivo. 

Trouxe para esta minha fala hoje um momento pontual: a existência de um tipo de 

jornalismo, praticamente até agora não estudado, e que reproduzia nas práticas manuscritas 

os modos impressos. São os jornais manuscritos, que existiram em profusão no Brasil do 

século XIX e do início do século XX, convivendo com os jornais impressos e tentando 

reproduzir no modo manuscrito as maneiras de fazer jornal, então, existentes.  

Através de imagens, mostrarei, brevemente, esse cenário. 

  

Jornais manuscritos: outra ordem comunicacional 

Enquanto a explosão dos periódicos impressos se fazia sentir no território brasileiro, 

processo que se dá desde 1820 e com mais intensidade no Período das Regências (1831-

1840), havia também a produção de outro tipo de jornal que, pelo menos do ponto de vista 

das tecnologias empregadas, diferia completamente dos impressos: os jornais manuscritos. 

E mesmo quando já estavam em curso às transformações no jornalismo que fizeram dos 

jornais diários verdadeiras “fábricas de notícias” na então capital da República, já nas 

últimas décadas do século XIX, muitos deles continuaram a circular.  

Os jornais manuscritos que inicialmente supriam a falta de tipografias e que foram a saída 

encontrada por muitos publicistas para fazerem circular suas idéias continuaram a ser 

editados em todo o Brasil ao longo do século XIX e muitos ingressaram com vigor no 

século XX.   

Alguns repetiam o formato in quarto, assemelhando-se aos livros, tal como os periódicos do 

início do século XIX. Possuíam em média quatro páginas, mas havia outros que ostentavam 

número maior. Uns possuíam desenhos e ilustrações cuidadosamente elaborados, enquanto 

outros se limitavam a reproduzir sob a forma de texto, em colunas que repetiam a fórmula 

jornal, aquilo que desejavam ver divulgado. Poucos chegaram intactos até o século XXI. 

Mas vez por outra encontramos aqui e ali, perdidas em textos avulsos, pequenas referências 
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aos jornais manuscritos que circularam no Brasil em diversos estados e com múltiplos 

propósitos.  

A referência mais repetida é a que circulou em São Paulo, em setembro de 1823, sob a 

forma manuscrita o que teria sido o primeiro jornal daquela província: O Paulista.  

Mas o que vamos apresentar hoje é algo inteiramente desconhecido dos pesquisadores de 

história da mídia: a coleção de jornais manuscritos do século XIX e do início do século XX 

que conseguiu chegar intacta ao século XXI. 

 Havia diversas intenções nos jornais manuscritos. Podiam ser direcionados a um 

público específico; podiam ser treinamento para se produzir jornal “de verdade” (quem não 

se lembra de alguma referência a alguém que no colégio, até a explosão das mídias digitais, 

escrevia nos jornais que eram editados e circulavam nas escolas?); podiam ainda ser a 

expressão da liberdade momentaneamente perdida. Mas podiam ser prática desejada num 

mundo em que proliferavam folhas impressas ao sabor do domínio da nova tecnologia de 

comunicação. 

 A explosão da palavra pública logo após a Independência assumiu várias 

materialidades comunicacionais – da voz amplificada nas ruas sob a forma de gritos e 

protestos até os impressos que saíam das tipografias aos borbotões – e entre elas a forma 

manuscrita. A verdadeira revolução impressa dos anos 1820/30 não foi apenas a revolução 

dos impressos: havia pasquins, folhas de uma só página, cartazes, folhetos, cartas e jornais 

manuscritos.    

 Como enfatizou Waldir Cunha, então Chefe da Divisão de Manuscritos da 

Biblioteca Nacional, ao falar sobre os jornais ali arquivados, na apresentação do inventário 

da coleção, “a história da nossa imprensa ainda não registrou – talvez por ser rigorosamente 

história da imprensa – a existência entre nós de jornais manuscritos, de produção 

essencialmente artesanal e semelhantes em alguns aspectos aos pasquins” (1994, p. 137).   

 Esses “insólitos jornais” (CUNHA, 1994, p. 137) que se preservaram em coleções 

particulares permitem-nos entrar num universo de sentidos completamente diverso, para 

procurar entender a ordem comunicacional do mundo dos manuscritos. 

 Feitos para circularem num determinado grupo, para assumirem o papel de cartas 

particulares, mas também para se tornarem parte da ordem comunicacional no espaço 

público, os jornais manuscritos se, num primeiro momento, foram usados no sentido de 

suprir a interdição dos impressos, com a passar dos anos (e dos séculos) ganharam outras 

significações.  
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 Embora fossem mais restritos do que os impressos, podia haver na ordem 

comunicacional manuscrita uma expectativa de inclusão de público e o desejo de atingir de 

maneira extensiva o destinatário da mensagem. A limitação em função da tecnologia, 

entretanto, induzia maneiras de apreensão de sentidos daqueles periódicos.  

Em primeiro lugar, as letras manuscritas eram mais familiar naquele mundo em que a 

impressão se tornara visível havia bem pouco tempo. Em segundo lugar, a ordem 

manuscrita é mais facilmente identificada com um texto particular, privado, mais próximo 

do ponto de vista afetivo com o mundo do leitor. Em terceiro lugar, a limitação na 

circulação, também imposta pelos processos de produção, pressupõe uma partilha mais 

intensa, não só porque várias pessoas deviam ler um mesmo exemplar, mas também porque 

eram feitos visando à leitura coletiva. A guerra de opiniões pelos manuscritos produzia por 

fim uma mistura do mundo oral com o mundo dos escritos: o que era decifrado era 

partilhado em brados e sonoridades que se tornavam integrantes aos modos de leitura, 

como, por exemplo, o texto ritmado e rimado sob a forma de quadrinhas e versos. 

Há que acrescentar ainda outras peculiaridades: copiados cuidadosamente, permitiam a 

quem fazia esse gesto se deter nas informações que transcreviam letra por letra, palavra por 

palavra, até compor a frase, o parágrafo, o texto inteiro. Ao transcrever o texto de um autor, 

com a mesma tecnologia que o outro dispunha, figurava como um segundo autor. Ao lado 

do autor primordial, todos os outros de meros copistas transmutavam-se em autores já que 

eram capazes de dominar de forma absoluta o texto. 

A participação coletiva nas obras - a cópia manuscrita revela e torna possível reconhecer 

várias mãos na sua produção – transfigura gradualmente a ideia de autor: ao invés de um 

criador todo poderoso, a ordem manuscrita introduz a produção autoral coletiva, da qual o 

leitor também fazia parte. As redes de autoria pressupunham redes de leitura. 

As permanências em relação a esse modo de comunicação indicam que não foram apenas as 

muitas limitações (dificuldades de impressão dos jornais, em função do preço do papel e do 

desconhecimento da tecnologia; alto custo na montagem das casas tipográficas; censura 

prévia aos impressos; etc.) que fizeram com que os manuscritos fossem duradouros.  

Um tipo de comunicação – mais pessoal, mais próxima, quase caseira e que se misturava 

mais densamente com práticas orais – era próprio da ordem manuscrita. E será assim ao 

longo de todo o século XIX e durante várias décadas do século XX que esses jornais com 

colunas marcadas por fios traçados a lápis ou a bico de pena; com letras trabalhadas ou 

quase indecifráveis; com desenhos e ilustrações detalhadas e cuidadosamente compostas ou 
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como garatujas quase infantis, permaneceram circulando de maneira própria, indicando a 

mistura do antigo com o novo. E mais: mostrando que uma ordem comunicacional 

permanece por muitos séculos perdurando enquanto outra gradativamente vai impondo sua 

dominação. 

Ainda que não possamos atribuir uma tendência editorial em função da década em que 

circularam, observamos que nos exemplares dos anos 1860 dominava o conteúdo político. 

No título já estava anunciado, de maneira sucinta, o propósito do periódico: enquanto A 

Careta (1863) se definia como “jornal crítico, poético e literário”, O Liberal (1864) 

anunciava-se de maneira semelhante: “jornal crítico, poético e político”. Da mesma forma, 

a feição crítica também era estampada, ao lado da dimensão poética, como intenção no 

subtítulo de A Braza: Crítico e Poético (1867). 

Embora esses três jornais se definissem pela intenção de ocupar lugar na arena política, ao 

mesmo tempo davam asas à imaginação poética: o manuscrito se tinha uma função pública 

que fazia dele jornal, também tinha uma intenção privada, ofertando a possibilidade de 

mostrar os pendores literários daqueles que se tornavam seus criadores. 

Tão ou mais importante que a via crítica era a criação de um espaço para exercer a função 

literária. Observa-se a mistura entre o mundo da política, da literatura e do jornalismo no 

nascedouro desses jornais que se apresentavam sob a materialidade manuscrita. 

Analisando o Quadro a seguir que sistematiza as principais características de 21 jornais 

manuscritos que circularam em diversas cidades, de 1863 a 1903, e que foram preservados 

na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, observamos que do ponto de vista da 

intencionalidade havia a expectativa de serem identificados como jornal por um leitor 

presumido e buscado. Havia neles, muitos dos quais conseguiram ultrapassar a barreira dos 

primeiros números, chegando a circular por mais de um ano, o desejo de serem verdadeiros 

jornais, isto é, de serem como os impressos.  

Funcionando como exercício prévio para os modos de produção do jornalismo, muitos 

reproduziam as colunas, os formatos, a ordem discursiva e material dos periódicos que 

circulavam pelas cidades. Havia também aqueles que se transformavam para o aspirante a 

literato, às vezes ainda muito jovem, na possibilidade de exercitar sua veia de escritor e de 

crítico. O Archote (1874), jornal manuscrito produzido pelo futuro romancista Raul 

Pompéia, quando era aluno do quinto ano do Colégio Abílio, incluía-se claramente nesta 

proposta. Com quatro páginas, destinava as duas primeiras à produção de críticas aos 

professores, inspetores e alunos e as duas últimas reproduziam ilustrações que se 
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assemelhavam, na forma e na construção narrativa, aquelas que, como novidade, eram 

publicadas nos periódicos mais inovadores: os ilustrados. As tiras ilustradas de O Archote 

repetem os formatos de contar histórias que seriam comuns em A Vida Fluminense, em O 

Mosquito e na Revista Ilustrada, projetos editoriais nos quais trabalhou Angelo Agostini, no 

Rio de Janeiro, a partir de 1867.  

Essa repetição dos formatos dos jornais impressos nos manuscritos permite refletir sobre a 

sedimentação de formas, que passam a ser identificadas com o modo jornal de comunicar. 

Reproduziam do ponto de vista da materialidade o que era comum nos impressos. Primeiro, 

o título desenhado e com tipologia maior no alto da página (e em letras de forma ou 

góticas); em seguida o subtítulo. Depois eram dadas as informações administrativas, como 

por exemplo, “O Liberal não tem dia certo para sua publicação. Subscreve-se na Rua 

Direita, nº 82. Vende-se folha avulsa por 40 rs” (O Liberal, nº 1, 1864, p. 1). 

Em seguida, na página sempre dividida em duas colunas, repetiam as sessões então 

existentes: o Prospecto, no primeiro número, anunciando o propósito da publicação; o 

Correio, denominação da coluna que trazia as informações consideradas as mais 

importantes do ponto de vista político; o A Pedidos (ou a Correspondência), que reproduzia 

cartas e opiniões de leitores; e os Anúncios, no rodapé da última coluna na última página, 

que no caso dos manuscritos reproduziam frequentemente informações comerciais do 

próprio periódico. “Anúncios. O Liberal não tem assinaturas. Vende-se folha avulsa por 40 

rs” (O Liberal, nº 1, 1864, p. 1).  

Quadro I 

Jornais manuscritos – 1863-1903 

Jornal Ano  Outras Informações 

A Careta. Jornal Crítico Poético 

e Literário 

1863 A BN possui em sua coleção o nº 4.  

Semanal (domingo), custava 160 réis, por mês “pagos adiantados”. Podia 

ser subscrito na Rua Direita nº 82 e também na Rua São Gonçalo, nº 4. 4 p. 

O Liberal. Jornal crítico, poético 

e político. 

1864 A BN tem dois números. Não tinha dia certo para publicação; custava 40 

réis, a folha avulsa. Podia ser subscrito a Rua Direita nº  82. 4 p. 

A Braza. Crítico e Poético 1867 A BN possui o nº 1. Não tinha dia certo para publicação. Distribuído 

gratuitamente. 4 p. 

O Archote 1874 A BN possui o nº 4. Jornal manuscrito por Raul Pompéia, quando aluno do 

Colégio Abílio. Ilustrado. 4 p. 

O Verme 1874 A BN possui o nº 1 do mês II. Saia uma vez por semana, em dia incerto. 

Seu formato é em papel almaço, folha grande. 

Redatores: Borges e Hugo. 4 p. 

O Clarim 1874 A BN possui 4 números. Saia duas vezes por semana. Continuação de O 

Verme. 4 p. 

O Tico-Tico 1880 A BN possui o nº 3. Jornal manuscrito a tinta e lápis, com ilustrações.  

Redator: Guidam. 1 p. 

O Chefe 1885 A BN possui o nº 2. Lê-se abaixo do título: “Este pequeno órgão é filiado 

aos liberais e abolicionistas”. Editado em Itaboraí, de propriedade de Felix 

Pereira da Silva (vulgo, Felix-sem queixo. Testa de ferro). 2 p. 

O Mosquito. Órgão do Povo 1892 A BN tem exemplares do Ano II, nº 17, 34 e 35. Editado em São João 
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Marcos. Redator chefe responsável José de Paula Assunção. Publicado aos 

domingos e distribuído gratuitamente. Número de páginas variava, sendo 

mais freqüente 4 p. 

A Justiça 1894 A BN tem a coleção com 10 documentos. Jornal publicado pelos presos 

políticos da Casa de Correção. Ilustrado. Tinha como subtítulo “Journal de 

três mauvais augure” e indicava Tipografia, redação e administração na 

Rua da 5ª Galeria 103 e 106. E vangloriava-se: A Justiça é o jornal de 

maior circulação em toda a 5ª Galeria. 4 p. 

O Município 1894 A BN possui o n º 2. Outra folha editada no município de São João Marcos 

(RJ). Semanal, tinha como redator-chefe responsável o mesmo J. de Paula 

Assumpção, que fora redator chefe de O Mosquito. 4 p. 

A Setta 1895 A BN possui o nº 1. Dedicado ao Salvador da República brasileira. 

Quinzenal. Diretor: A.M.V. Secretário: Dr. X.P.T.O. Editado em São 

Paulo. 4 p. 

O Vigilante. Órgão noticioso, 

literário, político, crítico e 

operário. 

1896 A BN possui o nº 1. Editado na cidade do Rio de Janeiro, tinha editorial 

assinado por Mário Proença Gomes. O exemplar da BN foi dedicado “À 

ilustre redação do Paiz”. 2 p. 

O Tiro 1896 A BN possui o nº 1. Editado em Santo Antonio dos Tiros (MG) e de 

periodicidade quinzenal.  Redator Chefe: Fortunato Pinto Coelho. 4 p. 

O Prego 1896 A BN possui o nº 10. Editado no Rio de Janeiro. 2 p. 

A Setta. Órgão infantil 

republicano 

1897/

1898 

A BN possui apenas duas edições especiais: uma dedicada à memória de 

Floriano Peixoto (29/06/1897), indicando que aquele número era o 21 do 

segundo ano da publicação; e outra em memória Ao Glorioso Salvador da 

República (23/01/1898). Editado em São Paulo. Diretor-Redator: Alfredo 

de Vasconcellos. 4 p. 

O Bolina. Órgão dos Ditos  1900 A BN possui apenas um exemplar. Jornal de cartuns. 4 p. 

O Sexo. Órgão imparcial, crítico 

e literário, consagrado ao belo 

sexo da Capital Federal. 

1900  A BN possui apenas o nº 4 do primeiro ano. Direção de Silvino Rolim. 4 

p. 

A Revista do Rio. Órgão aos 

interesses diligados do Brasil 

1902 A BN possui apenas o nº 5. Ilustrada a lápis. 4 p. 

O Sol. Revista Liberal 

Ortológica 

1903 A BN possui apenas o nº 1. Editada em Curitiba pela “União Libertária 

Universal”. 4 p. 

Fonte: CUNHA, Waldir da. Coleção de Jornais Manuscritos. In: Anais da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Vol. 114, 1994, p. 135-147. 

 

Olhando esses exemplares chama atenção uma série de características. Alguns eram 

cuidadosamente copiados em papel branco, indicando o cuidado com a caligrafia. Outros, 

apesar da atenção gráfica sempre dispensada ao título, apresentavam uma letra quase 

incompreensível, denotando também a pressa com que foram escritos. Havia aqueles que 

eram claramente manuscritos por mais de uma pessoa, enquanto a maioria saia do lápis ou 

da pena de apenas um jornalista/copista. 

Quando isso acontecia, o cansaço decorrente de escrever em colunas (o que faz com que o 

hábito de escrever na linha inteiriça não seja observado, produzindo também uma quebra do 

pensamento) quatro páginas de papel, em uma letra que se propunha ser compreensível, 

aliado ao fato de terem que otimizar os espaços disponíveis para tantas informações levava 

a adoção de fórmulas abreviadas, produzindo uma nova economia cultural da escrita. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 
XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação 

 
 

 8 

Assim, não era a folha avulsa que era vendida, mas vendia-se “folha avulsa”; e o preço não 

era 40 réis, mas “40 rs”
3
. 

Essa necessidade de economizar os espaços produzia a especificidade dos textos: a maioria 

era composta por frases curtas e muitas vezes apresentavam as ideias sintetizadas em 

versos. Quadrinhas que entoadas favoreciam práticas do mundo da oralidade, no qual a 

métrica e o ritmo produzem a possibilidade de guardar as mensagens na memória. As folhas 

manuscritas estavam repletas de fórmulas que permitiam as “artes da memória” (YATES, 

2007).  

Observamos no texto o que Havelock (1995) chama o “memoradum” de uma cultura oral, 

ou seja, os ritmos e as fórmulas impressas na memória e que eram transportadas para o 

papel sob a forma de manuscritos para serem impressas na memória dos que partilhariam 

aquela leitura. Os manuscritos pressupunham, portanto, a memorização das letras que era 

ajudada pelo ritmo e melodia contidos nas rimas dos versos através dos quais procuram 

passar uma mensagem dominante. 

Por serem escritos na frente e no verso das folhas havia outras dificuldades na leitura desses 

jornais: o papel de baixa qualidade e a escrita com bico de pena possibilitava o vazamento 

da frente para o verso das mensagens escritas. Muitos apresentavam palavras ou frases 

inteiras rabiscadas e que, na pressa, eram substituídas por outras expressões: a economia 

escriturária fazia com que não fosse possível produzir uma nova cópia livre dos garranchos, 

das imprecisões e dos rabiscos, que denotavam a volta do pensamento e o arrependimento 

da escrita.  

Feitas em sua maioria para serem distribuídas gratuitamente – apenas dois jornais da década 

de 1860 indicavam que eram vendidos -, sem periodicidade rígida e nem mesmo dia certo 

para serem publicadas, essas folhas volantes reproduziam mais ou menos fielmente os 

modos impressos dos jornais do século XIX. 

Possuindo expectativas de públicos diversos, havia aqueles que almejavam o público 

anônimo que viesse a se interessar por essas publicações. Mas havia aqueles que eram 

destinados a um público cuja face era perfeitamente identificável. Esse é o caso do jornal 

criado por Raul Pompéia sob o pseudônimo de Fabricius e que era dirigido aos alunos do 

                                                 
3 Correndo o risco de ser acusada de anacronismo, não resisto em comparar essa economia escriturária dos manuscritos 

aos processos que se desenvolvem nas plataformas digitais de comunicação, com o twiter, por exemplo. A limitação do 

número de caracteres, entre outros fatores, também produz na composição da mensagem a obrigatoriedade de abreviações 

de forma a tornar mais ágil todo o processo comunicativo. 
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Colégio Abílio, se construindo como porta-voz autorizado das queixas de outros alunos e 

amplificando para além dos muros da escola o que ali ocorrera. 

Essa expectativa de público e essa função crítica relacionada a episódios que ocorreram 

dentro dos muros da escola determinavam, em certa medida, a forma como O Archote fora 

elaborado. Ainda que copiasse a fórmula jornal, o periódico não possui o esmero de uma 

publicação que se pretendia destinada a um público mais amplo. Construído para marcar o 

final de um ciclo, representado por um ano no qual se observou injustiças no colégio, era 

antes de tudo um exercício de escritura do jovem, que assim treinava para ser jornalista. 

Não havia sessões. Não havia o Prospecto com o propósito da publicação. Apenas um texto 

corrido, narrando os desmandos de inspetores, professores e diretores do Colégio Abílio. 

Em seguida, tornando mais próximo e, sobretudo, visível aquela história que estava sendo 

contada, havia a reprodução, em ilustrações feitas à mão livre, da narrativa que antes 

aparecera sob a forma de letras manuscritas. 

Mas não foi apenas na capital do Brasil que esses periódicos circulavam. Na coleção da BN 

há exemplares editados em Minas Gerais, no interior do estado do Rio de Janeiro e em São 

Paulo. Tanto nos da capital, como nos de outras cidades, observamos que procuravam ser o 

mais fiel possível à materialidade impressa dos periódicos da mesma época.  

Assim, na década de 1870/80, as colunas mudariam também nos jornais manuscritos, 

procurando repetir (e imitar) os impressos: surge o folhetim no rodapé da primeira página e 

incluem o número de colunas que a dimensão das folhas de papel permite (passam a ter três 

colunas, em média). Outras sessões aparecem: o noticiário e as charadas na última página. 

A ordem manuscrita procurava ser mais semelhante aos jornais impressos: alguns 

periódicos chegam a ser inteiramente redigidos em letra de forma, como é o caso de O Tiro 

(1896) tentando reproduzir os tipos impressos pelo desenho feito por aqueles que copiaram 

cuidadosamente cada palavra. Outra novidade é que agora podiam ser copiados em papel 

almaço com linhas, produzindo maior linearidade na cópia.  

Saindo duas vezes por semana e sendo uma continuação de O Verme, publicado também em 

1874, O Clarim, conforme destacamos, tentava reproduzir o que era comum aos diários dos 

anos 1870. Na parte superior, o artigo de fundo (texto opinativo através do qual o jornal 

assume uma posição em relação a um tema da atualidade) é o destaque. Terminando essa 

sessão, o Programa do jornal. Na parte inferior, a grande sensação da imprensa a partir de 

1870: o folhetim.  
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Em que pese às características com que procuramos agrupá-los, a possibilidade de assumir 

outras formas era infinita. O propósito da publicação e as limitações do redator copista eram 

dois fatores que interferiam na materialidade desses jornais. 

A letra de forma, as diferenças de caracteres marcando a mudança das sessões, a forma do 

título, do cabeçalho, os anúncios tal como eram reproduzidos nos impressos postados na 

última página talvez faça de O Tiro exemplo mais acabado entre todos os manuscritos que 

tivemos acesso daquele que mais queria ser jornal impresso.  

Na pequena cidade de São João Marcos (RJ), J. de Paula Assumpção se intitulava redator-

chefe responsável de O Município. Ele já era um veterano na produção de manuscritos: dois 

anos antes fizera circular O Mosquito. No alto do jornal publicado em duas colunas o 

“expediente” dava também a informação de que era uma “folha hebdomadária”.  

Nas “Diversas Notícias” transcreviam informações de outros periódicos. A leitura do então 

jornal de grande circulação da capital da Província, O Paiz, parece ser a mais recorrente. E 

finalmente fechando o jornal a coluna de Charadas que foi encontrada em quase todos os 

manuscritos do período. Na mesma página na coluna ao lado da publicação do texto com 

claro propósito de entretenimento, chamavam a atenção para o início da publicação da 

novidade. “Em outro lugar desta folha começamos hoje a publicação de uma nova seção 

com o título: Charadas e ... Chamamos para ela a atenção dos nossos leitores amantes desse 

gênero de divertimento” (Idem, p. 4). 

Por que houvera a necessidade de o redator alertar para a publicação da nova coluna que 

estava na mesma página e quase ao lado dessa chamada? Indicaria esse alerta uma forma de 

leitura do periódico? Será que era lido com tanta pressa ou de maneira tão atabalhoada que 

se passaria ao largo da nova coluna sem vê-la? Ou seria apenas a reprodução de fórmulas 

cultivadas nos impressos, com muitas letras, muitas informações, muitas páginas e que 

migravam para esses manuscritos perdendo ai completamente o sentido prático? 

 

Considerações Finais   

A apresentação das imagens de alguns jornais que introduziram o que chamei a ordem 

manuscrita mostra que o estudo da história da mídia pode revelar paisagens reflexivas ainda 

desconhecidas de muitos estudiosos. Mas pode revelar mais. Que é necessário construir não 

apenas obras de síntese no que se refere à história da mídia brasileira, mas se debruçar sobre 

o passado de múltiplas formas para tentar entender como esses homens de outrora se 
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comunicavam e criavam mecanismos para tornar mais eficiente suas práticas 

comunicacionais. 

Para isso é preciso considerar as especificidades do território espaço social que estamos 

enfocando. No caso, o território cultural que denominamos Brasil, ainda que haja muitas 

especificidades de região para região, de estado para estado, de cidade para cidade. Mas 

mesmo assim é desejável que se produza obras de síntese. 

Ainda hoje, nossa história da comunicação é governada pelo olhar europeu. Estudamos uma 

historicidade que não nos pertence. 

Do ponto de vista de uma história da comunicação, grosso modo, podemos dizer que as 

abordagens se dividem em três paradigmas dominantes, considerando sempre a Europa 

como lugar privilegiado da análise, como se os processos verificados no velho continente 

pudessem ser transportados automaticamente para lugares culturais totalmente diversos 

como é o caso do território brasileiro. O paradigma político, o cultural e o tecnológico. 

Essas três perspectivas referem-se sempre ao contexto europeu e, assim, seja a história na 

dimensão política, seja a que destaca o ponto de vista cultural ou aquela que adota a longa 

duração tecnológica são sempre histórias que remarcam a importância da explosão dos 

processos educacionais (que significaram o aumento da taxa de alfabetismo), a difusão 

maciça do letramento, a construção de uma mentalidade política centrada na razão 

iluminista, processos históricos que foram profundamente diversos no contexto brasileiro. 

Aqui não houve uma política de massificação educacional, não houve letramento em larga 

escala, bem como também não houve uma razão iluminista. Nossos liberalismos foram 

múltiplos e sempre adaptados ao sabor de interesses particulares. Passamos, a rigor, da 

oralidade primária para a oralidade secundária sem passarmos pelo letramento. A maioria 

da população continuou imersa nas práticas orais. O grau de alfabetização que, em 2004, 

em Portugal atingia 93,3% da população, na Espanha, 97,8% ou no Chile 95,7%, no Brasil 

chegava a 88,4% de seus mais de 190 milhões de habitantes. E o Censo de 2010 mostrava 

que em algumas regiões brasileiras a taxa de analfabetismo ainda atingia mais de 20% da 

população (IBGE, 2011). 

Somos uma sociedade oralizada e a história da comunicação no Brasil é a compreensão 

desse universo de práticas culturais dos modos orais de comunicação, que foram se 

transformando na longa duração. Do burburinho das ladeiras e ruelas do século XVIII, que 

causava aflição aos ouvidos e aos sentidos dos europeus, ao som que acompanha os 

transeuntes das cidades modernas que insistem em falar em voz alta nos telefones celulares 
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construindo novos burburinhos urbanos há uma linha de continuidade. Passamos da 

oralidade primária à secundária, no sentido empregado por Walter Ong (1998), sem nos 

atermos no letramento. Nem por isso somos inferiores. A visão do logos como pertencendo 

a um mundo mais denso e de maior reconhecimento é também um projeto do iluminismo 

como um negócio rentável para os europeus.  

No nosso entendimento, é possível falar de uma história da comunicação, considerando as 

épocas e os meios sempre envolvidos num processo de comunicação mais amplo, no qual 

têm prevalência as relações humanas. Portanto, mais do que a história dos meios que se 

sucedem no turbilhão dos tempos e das tecnologias que colocam em evidência sucessões de 

mídias, tendo como pressuposto a ideia de possibilitar maior eficiência no ato 

comunicacional, devemos tratar da história da comunicação como um processo, no qual 

estão envolvidas prioritariamente práticas humanas.  
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