
atividade capaz de difundir informa-
ções, por meio da reprodução de livros,
jornais ou panfletos, fossem estes do in-
teresse da Coroa Portuguesa ou não, a
tipografia era vista por Portugal como
um instrumento herético e perigoso, ca-
paz de monopolizar a mente dos coloni-
zados brasileiros contra a Igreja e todas
as demais instâncias de poder da Metró-
pole. Seu desenvolvimento, além disso,
representava a chance dos colonizados
se informarem sobre os principais fatos
políticos e econômicos que aconteciam
na Europa, o que poderia levá-los à re-
volta contra a situação de exploração e
o capitalismo rudimentar por eles expe-
rimentado.

A primeira tentativa de instalação de
uma oficina tipográfica no Brasil data de
1706, mais de dois séculos depois da in-
venção da prensa de tipos móveis por Jo-
hann Gutenberg, na Alemanha. De acor-
do com o historiador Nelson Werneck
Sodré, autor do livro "História da Im-
prensa no Brasil", foi instalada no Recife,
neste ano, uma pequena tipografia para a
impressão de "letras de câmbio e orações
devotas", com o apoio do governador de
Pernambuco, Francisco de Castro Morais.
Mesmo não representando ameaças apa-
rentes à Coroa, uma Carta Regia de 8 de
junho daquele ano, vinda de Portugal, or-
denou o fechamento imediato da tipogra-
fia e a repreensão de seus donos. Segun-
do Sodré, o documento determinava que
era preciso "seqüestrar as letras impres-
sas e notificar os donos dela e os oficiais
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Somente com a vinda da

família real portuguesa,

em 1808, o país tem

a atividade tipográfica

oficializada

de tipografia que não imprimissem e nem
consentissem que se imprimissem livros
ou papéis avulsos".

Segunda tentativa
Em 1746, o Brasil presenciou uma segun-
da tentativa de instalação de uma tipogra-
fia, desta vez no Rio de Janeiro. Antônio
Isidoro da Fonseca, um impressor bastante
conceituado em Lisboa, transferiu-se para
o Rio em busca de melhores oportunida-
des financeiras, trazendo na bagagem um
material tipográfico, com o qual montou
uma pequena oficina. Apoiado pelo en-
tão governador do Rio, Gomes Freire, o
impressor chegou a colocar sua tipogra-
fia em funcionamento, imprimindo alguns
trabalhos, entre os quais se destaca a "Re-
lação da entrada que fez o excelentíssimo
e reverendíssimo senhor D. Fr. Antônio do

história da arte tipográfica no
rasil tem sua origem marcada
ela censura e repressão. Como
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Desterro Malheyro, Bispo do Rio de Janei-
ro em o primeiro dia deste presente ano de
1749...", um impresso com dezenas de pá-
ginas, produzido por Luís Antônio Rosado
da Cunha e considerado a primeira obra
impressa no Brasil.

Como na tentativa anterior, a Metró-
pole portuguesa agiu rapidamente para li-
qüidar a tipografia. Segundo o estudioso
da imprensa nacional, Moreira de Azeve-
do, na obra "Apontamentos Históricos",
Portugal "mandou a Corte aboli-la [a ti-
pografia] e queimá-la, para não propagar
idéias que podiam ser contrárias ao inte-
resse do Estado". O historiador Werneck
Sodré acredita que uma ordem regia de 6
de julho de 1747 teve relação com o caso.
A ordem dizia saber da existência no Bra-
sil de "quantidade de letras de imprimir"
e mandava seqüestrar essas letras, notifi-
cando os donos que "não imprimissem li-
vros, obras ou papéis alguns avulsos, sem
embargo de quaisquer licenças que tives-
sem para dita impressão, sob pena de que,
fazendo o contrário, seriam remetidos pre-
sos para o Reino para se lhes impor as pe-
nas que tivessem incorrido, de conformi-
dade com as leis e ordens a respeito".

A ordem portuguesa ainda explicava o
porquê de as tipografias não serem auto-
rizadas no Brasil, afirmando que em Por-
tugal essa atividade era menos dispen-
diosa e passava com mais facilidade pelas
licenças da Inquisição e do Conselho Ul-
tramarino (acompanhe um trecho desta
ordem regia no box a seguir).

Para o estudioso Moreira de Azevedo, a
verdade é que "não convinha a Portugal que
houvesse civilização no Brasil". A Metrópo-
le desejava ter a colônia sob seu total con-
trole e, portanto, não via com bons olhos a
livre circulação de informação. "A ignorân-
cia, realmente, constitui imperiosa necessi-
dade para os que exploram os outros indiví-
duos, classes ou países. Manter as colônias
fechadas à cultura era característica própria
da dominação", argumenta Moreira de Aze-
vedo, em seus "Apontamentos Históricos".

Para escapar da perseguição, alguns
pesquisadores afirmam que o impressor
Antônio Isidoro da Fonseca empregava
a fraude em suas impressões, alterando a
data das edições da tipografia. Mas, como
seu material tipográfico acabou sendo

Principais trechos das Ordens Regias sobre a atividade tipográfica no Brasil
Carta Regia de 8 de junho de 1706; Ordenava"(...) seqüestrar as letras impressas e notificar os
donos dela e os oficiais de tipografia que não imprimissem e nem consentissem que se imprimis-
sem livros ou papéis avulsos".
Ordem Regia de 6 de julho de 1747: Dizia saber da existência no Brasil de "quantidade de letras
de imprimir" e mandava seqüestrar essas letras, notificando os donos que "não imprimissem livros,
obras ou papéis alguns avulsos, sem embargo de quaisquer licenças que tivessem para dita impres-
são, sob pena de que, fazendo o contrário, seriam remetidos presos para o Reino para se lhes impor
as penas que tivessem incorrido, de conformidade com as leis e ordens a respeito".

A ordem portuguesa ainda justificava: "Não sendo conveniente haver aí tipografias, nem mes-
mo utilidade para os impressores, por serem maiores as despesas que no Reino, de onde podiam
vir impressos os livros e papéis, no mesmo tempo em que devem ir as licenças da Inquisição e do
Conselho Ultramarino, sem as quais não se podia imprimir nem correr obras".
Decreto de 31 de maio de 1808: Expedido por D. João: "Tendo-me constatado que os Prelos que se
acham nesta Capital eram os destinados para a Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra,
e atendendo à necessidade que há de uma oficina de impressão nestes meus estados: Sou servi-
do que a casa onde eles se estabeleceram sirva interinamente de Impressão Regia, onde se impri-
mam exclusivamente toda a Legislação, e papéis diplomáticos que emanarem de qualquer reparti-
ção do meu Real Serviço e se possam imprimir todas e quaisquer obras."
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Primeiro impresso brasileiro: "Relação da
entrada que fez o excelentíssimo e reveren-
díssimo senhor D. Fr. Antônio do Desterro
Malheyro, Bispo do Rio de Janeiro em o pri-
meiro dia deste presente anno de 1749..."
Autor: Luís Antônio Rosado da Cunha

confiscado por Portugal, Fonseca teve de
finalizar suas atividades.

Em 1750, o obstinado impressor ten-
tou requerer uma licença real para voltar
a trabalhar no Rio. Nas suas próprias pa-
lavras, "com o intento de ganhar o que
lhe era preciso e à sua mulher". O despa-
cho português sobre o assunto foi inexo-
ravelmente contra o pedido.

A imprensa
Somente em 1808, com a vinda da famí-
lia real portuguesa para o Brasil, fugin-
do da ameaça de invasão do imperador
francês Napoleão Bonaparte, é que a ti-
pografia se transforma numa ativida-
de legal, embora continuasse a ser usada
como instrumento de poder pela Coroa.
Na confusão da vinda às pressas para o
Brasil, o material tipográfico comprado
pelo império português para a Secretaria
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra foi
transferido pelo titular daquela secretaria,
o senhor Antônio de Araújo, para o po-
rão de um dos navios que vieram para cá.
Ao chegar na colônia, Antônio de Araújo
montou os equipamentos na parte infe-
rior de sua residência, recebendo autori-
zação para o seu uso, por meio do decre-
to de 31 de maio de 1808, expedido por D.
João: "Tendo-me constatado que os Pre-
los que se acham nesta Capital eram os
destinados para a Secretaria dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra, e atendendo à
necessidade que há de uma oficina de im-
pressão nestes meus estados: Sou servi-
do que a casa onde eles se estabeleceram

sirva interinamente de Impressão Regia,
onde se imprimam exclusivamente toda
a Legislação, e papéis diplomáticos que
emanarem de qualquer repartição do meu
Real Serviço e se possam imprimir todas
e quaisquer obras."

Com essa ordem real, é oficializada a
"Imprensa Regia" no Brasil e as atividades
tipográficas, mesmo tendo que passar por
forte inspeção da Coroa, passam a ser au-
torizadas. E com esse precursor material de
impressão que o Brasil ganha seu primeiro
jornal: "A Gazeta do Rio de Janeiro", de 10
de setembro de 1808. Embora sendo um jor-
nal oficial, que impedia a formação de uma
opinião pública critica por limitar-se a pu-
blicar documentos da Monarquia, notícias
sobre a nobreza européia e sobre as "virtu-
des" da família real portuguesa, "A Gazeta
do Rio de Janeiro" insere o país na histó-
ria da imprensa. Dirigido por Frei Tibúrcio
José da Rocha, o jornal possuía periodicida-
de trissemanal, quatro páginas e era vendi-
do a 80 réis.

Aos poucos, outros jornais, alguns
deles destinados a combater os interes-
ses da Coroa portuguesa, vão surgin-
do, e o Brasil vai conhecendo melhor o
jornalismo e o crescimento das ativida-
des culturais, com oficinas tipográficas
escapando da censura pelo país, propi-
ciando também a impressão de um nú-
mero maior de folhetos e livros. Surgem
as primeiras escolas, universidades e bi-
bliotecas nacionais. O Brasil passa a ex-
perimentar um desenvolvimento até en-
tão nunca visto.
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