
"Relaciones", como jornais 
 
A imprensa informativa chegou à América colonial espanhola pouco depois da tipografia. A 
primeira folha móvel conhecida, impressa na Cidade do México por Juan Pablos em 1541, é a 
"Relacion del espantable terremoto que agora nueuamente ha acontescido en las Yndias en 
vna ciudad llamada Guatimala es cosa de grande admiracion y de grande exemplo para que 
todos nos enmendemos de nuestros peccados y estemos aprescibidos para quando Dios 
fuerere feruido de nos llamar". É um caderno de quatro folhas, escrito pelo escrivão Juan 
Rodríguez, ele mesmo testemunha, redigido com objetividade e depois de fazer várias 
entrevistas. Essa "relación", ou relato, é considerada o início do jornalismo na América. Nos 
anos seguintes circulou no México um grande número de "relaciones" ou "hojas volantes" com 
notícias. 
 
No Peru, o vice-rei Pedro Balaguer de Salcedo encomendou uma "relação" para divulgar a 
derrota e captura do pirata inglês John Hawkins, em 1594, depois de um combate no Estreito 
de Magalhães. As folhas com notícias circularam profusamente até 1620. Entre as mais 
conhecidas está a "Relación de cosas notables del Perú", escrita por Jerónimo Contreras. 
 
Francisco del Canto reimprimiu em Lima, com licença de Sevilha, a "Relación de avisos de todo 
lo que há sucedido en Roma, Nápoles, Veneza, Genoua, Sicilia, Francia, Alemania, Inglaterra y 
Malta y otras partes hasta el enero del presente año 1618, embiada desde dicha capital de 
Roma a esta de Sevilla a vn Personaje grande". Pode observar-se que a "relação" informa 
sobre o que aconteceu em outras regiões da Europa, mas não na Espanha. 
 
Posteriormente, foram impressas no México "gazetas" informativas, que circulavam com uma 
periodicidade irregular e tinham como modelo e fonte de muitas notícias a "Gaceta de Madrid". 
Entre as primeiras, estão a "Gazeta de Mexico" e "Noticias de Nueva España", de 1722, 
publicadas por Juan Ignacio Castorena y Ursúa-Goyeneche, mexicano e futuro bispo de Iucatã.  
 
É a gazeta mais antiga da América Latina. Foi sucedida pelo 'Mercurio de México". Em 1729, 
começou a circular a 'Gazeta de Goathemala" e em 1743, a 'Gazeta de Lima". 
 
Em Lima, em 1618, aparecem várias folhas de notícias, que tomaram forma de jornal em 
1622. Um dos mais famosos foi o "Diario de Lima", memória manuscrita que circulou durante 
uma década. Também nessa cidade foi impressa "La Gaceta de Lima", em 1744, com 
reprodução das notícias da Europa. Este jornal reservou espaço considerável para informar 
sobre a Revolução Francesa. "La Gazeta de La Habana" começou em 1764. Na Argentina, 
aparece a "Gazeta de Buenos Ayres", em 1764, de curta duração, e em 1781, "Noticias 
recibidas de Europa por el correo de España". A "Gazeta de Santa Fé de Bogotá" é de 1785. 
 
A partir do começo do século XIX, começam a surgir os jornais que deram apoio e impulso à 
independência das colônias espanholas. Finalmente, em 1808 é publicado pela corte, no Brasil, 
o primeiro jornal em português, a "Gazeta do Rio de Janeiro". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 out. 2011, Eu & Fim de Semana, p. 
29.   
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