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APRESENTAÇÃO 
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econômicos, gênero e sexualidade, entre outras tantas discussões emergentes. 

Dessa forma, este debate terá múltiplas faces e possibilitará diversos diálogos 

direcionados ao avanço do conhecimento, que, por sua vez, não será aprofundado de 

forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas 

sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade 

contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e 

perspectivas. 

É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas 

traz diversos textos de pesquisadores/as em formato de artigos completos oriundos de 

Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de 

Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas 

de conhecimento. 

Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a 

todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com 

propostas, perspectivas, melhorias, apontamentos, análises entre outras questões 

importantes para conter neste material e campo profissional.  
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CAPÍTULO VII 

 

HISTÓRIA DA IMPRENSA ESCRITA NO PIAUÍ: DA INVENÇÃO DO PAPEL 

A SUA CHEGADA NO ESTADO 

Rogério de Medeiros Silva50 
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RESUMO: 

O artigo a seguir faz um breve aparato histórico da história da imprensa desde o 

surgimento do papel até os tempos atuais. Assim, tem como ponto de partida o continente 

asiático, passando pela Europa com o surgimento da imprensa e especificamente da 

imprensa jornalística, chegando ao Brasil com a vinda da Corte portuguesa e o seu 

aparecimento no Estado do Piauí. Os benefícios trazidos pela imprensa são muitos, 

embora o caminho não tenha sido fácil para que a mesma chegasse ao lugar que ocupa 

hoje, principalmente em função das vezes que correu riscos de ser calada pela censura. 

Sendo algo indispensável para a organização social. Desta forma, o artigo aponta o 

surgimento da imprensa como um marco para a humanidade sendo difundida e 

administrada no Piauí há quase duzentos anos, informando os piauienses e sendo voz para 

a população. Assim, temos neste artigo elementos para começarmos a discutirmos a 

imprensa no Piauí. 

PALAVRAS-CHAVE: Imprensa. História. Piauí. 

 

 

HISTORY OF THE PRESS WRITTEN IN PIAUÍ: FROM THE INVENTION OF 

PAPER TO YOUR ARRIVAL IN THE STATE 

ABSTRACT: 

The following article provides a brief historical overview of the history of the press from 

the emergence of the paper to the present day. Thus, it has as its starting point the Asian 

continent, passing through Europe with the emergence of the press and specifically the 

journalistic press, arriving in Brazil with the arrival of the Portuguese Court and its 

appearance in the State of Piauí. The benefits brought by the press are many, although the 

path was not easy for it to reach the place it occupies today, mainly due to the times that 

it was at risk of being silenced by censorship. Being something indispensable for social 

organization. In this way, the article points to the emergence of the press as a milestone 

for humanity being disseminated and administered in Piauí for almost two hundred years, 

 
50 Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná. Mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí. E-mail: 

rogeriom33@hotmail.com 

mailto:rogeriom33@hotmail.com
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informing Piauí and being a voice for the population. So, we have elements in this article 

to start discussing the press in Piauí. 

KEYWORDS: Press. History. Piauí. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A imprensa no estado do Piauí ao longo dos anos tem demonstrado um grande 

poder de resiliência, acompanhando assim mudanças a nível nacional e mundial. É certo 

que estamos falando de um estado situado em um país tido como novo, frente a outros 

países, principalmente europeus. 

Embora mesmo tendo a imprensa nascido na Europa, a descoberta do papel, sua 

matéria prima, e que serviu de instrumento para a divulgação dos primeiros periódicos de 

que se tem notícia, não foi um inventor europeu, e sim asiático (FIDELES, 1986). 

Neste artigo, falaremos de imprensa, com foco mais estreito para a imprensa 

jornalística e sua chegada ao estado do Piauí, em muito por este ser um artigo resultante 

da disciplina História da Educação cursada no Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal do Piauí. 

Também por ser o jornalismo a profissão do jornalista que dentre as suas 

atribuições é responsável por sistematizar, redigir, e decodificar a informação para que 

esta chegue até o grande público leitor. Desta forma, o jornalismo desempenha um papel 

fundamental para a sociedade, que é o de trazer os fatos à tona, conforme Fideles (1986) 

nos apresenta: 

O jornalismo, como nobre área de desmascarar tramas e traduzir a 

realidade dos acontecimentos, é a evidência de que o homem é um ser 

racional, que se interessa pelo que ocorre ao seu redor, que indaga, que 

procura acompanhar as conquistas do progresso (FIDELES, 1986, p. 

11). 

Desta forma, temos o jornalismo como instrumento determinante para diversos 

fatos que, a princípio, se apresentam como fatos históricos, mas que hoje aponta para 

tantos outros ramos que terminam sendo disseminados pelos jornais mundo afora.  

A racionalidade que o ser humano desenvolveu, sem dúvidas é de extrema 

importância para a finalidade jornalística. Visto que a própria notícia o ajuda a vivenciar 
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as suas mais diversas funções no cotidiano, o levando, inclusive, a tomar decisões 

importantes embasado naquilo que é divulgado pela imprensa. 

Ainda dando destaque a importância da imprensa, Fideles (1986) aponta para os 

rumos que a história tomou graças à “voz” que as notícias jornalísticas tiveram e têm:  

Se não existisse imprensa, certamente não haveria evolução, a vida seria 

vazia, árida. Escravos continuariam acorrentados às vontades dos amos, 

o clamor não sensibilizaria os dirigentes, os tiranos seriam mais 

autoritários e ferozes, os legisladores não se apressariam em aprimorar 

leis, em instituir dispositivos constitucionais em defesa do trabalhador 

e do cidadão (FIDELES, 1986, p. 11). 

A forma como o autor destaca a importância da imprensa acima, revela o papel de 

“preenchimento” que a imprensa tem na vida e no cotidiano das pessoas e da sociedade 

como um todo. Marcas adquiridas pela humanidade durante a sua história não teriam sido 

noticiadas; governantes não teriam acesso a informações importantes; a população não 

saberia quais decisões os governantes tomariam e nem quais as necessidades comuns às 

pessoas. 

Foi assim também que ganhou destaque, com o advento da imprensa, além da 

opinião pública e de jornalistas, o marketing publicitário. Neste caso a opinião 

jornalística, continuava destacada nos impressos, mas a imprensa também passou a ser 

um meio de divulgação de marcas comerciais e divulgar aquilo que é necessidade material 

dos leitores. É isso que aponta Sodré (1999): “A luta entre a informação e a opinião não 

foi a única que marcou o desenvolvimento da imprensa; logo apareceu a luta entre a 

opinião e a publicidade, que era a forma organizada que a propaganda assumia (SODRÉ, 

1999, p. 17)”. 

Informar sempre foi o grande papel da imprensa, contudo, além disso, já em seu 

princípio, parecia haver espaços ainda a serem preenchidos, lacunas que poderiam 

também ser de grande utilidade se exploradas corretamente, o que por um lado mantinha 

o leitor informado de notícias úteis ao seu dia a dia no âmbito social, passou também a 

conter notícias úteis no âmbito comercial. 

É nesta perspectiva que sabemos a importância que a imprensa tem para a história 

dentro das sociedades. Talvez por isso foi o que a imprensa tenha se difundido em 

diversas nações pelo mundo. O certo é que são inegáveis os seus benefícios para a 
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organização social, e no estado do Piauí não foi diferente ao longo da história, conforme 

veremos. 

 

A NOTÍCIA NO PAPEL 

Parece claro que a imprensa ganhou destaque por atender as necessidades das 

sociedades. Ela vem sistematizar algo que já acontecia antes do seu surgimento que eram 

as notícias, algo que certamente ganha versões com acréscimos e decréscimos à medida 

que ia passando de pessoa para pessoa. E assim as histórias iam sendo contadas e as 

informações iam chegando aos lugares. “A história, porém, é repleta de atividades 

jornalísticas, mesmo antes da existência da imprensa” (FIDELES, 1986, p. 10). Sendo 

assim, a imprensa torna-se regra da informação confiável ao longo do tempo. Deixando 

estas informações de serem repassadas apenas oralmente. 

Uma das questões importantes que acontecem a partir da imprensa é a fidelidade 

de informação. Acima vimos que antes da imprensa as informações eram apresentadas 

apenas de forma oral e com o seu surgimento passaram a dar lugar a informações escritas 

e sistematizadas. E é nesta perspectiva que “o jornalismo se converte em instrumento 

eficaz para a eliminação das disparidades e injustiças” (FIDELES, 1986, p. 10). Ou seja, 

notícias que eram verídicas ou mais próximas da veracidade começaram a ser veiculadas. 

Ganha-se na imparcialidade das informações, máscaras informativas começam a cair e a 

essência da notícia começa a ser revelada. 

A população ganha, a partir do surgimento da imprensa, um elemento a mais 

fundamental no caminho para o desenvolvimento que é a notícia, mas para se chegar à 

imprensa o caminho não parece ter sido fácil. Embora, como já dissemos, a imprensa 

tenha surgido na Europa, não foi de lá o surgimento do papel, assim nos apresenta Fideles 

(1986): 

[...] o papel fora descoberto na China, por volta de 105 D.C. e teve o 

seu uso difundido no mesmo país durante o século V. Porém, o papel 

só começou a ser comercializado na Europa por volta do ano de 1150 

começando pela Espanha e posteriormente alcançando a Alemanha e a 

Inglaterra. Porém atendia somente a uma camada privilegiada, em 

muito por seu alto valor de mercado (FIDELES, 1986, p. 13). 
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Os chineses, embora tenham sido os “pais” do papel, não foram os inventores da 

imprensa. É indiscutível que o papel foi um avanço tecnológico para a época em que foi 

inventado. Tanto que é um instrumento altamente utilizado nos tempos atuais por, se não 

todos, a maioria dos povos do mundo, contudo, isso não deu o mérito da invenção da 

imprensa para os chineses. 

Mesmo sabendo-se que a chegada do papel a Europa é datada pelos anos de 1050 

nota-se uma distância temporal entre a chegada do papel e a invenção da imprensa. Isso 

reafirma o que nos diz Fideles na citação anterior, onde destaca o alto valor do tal produto 

inovador e que posteriormente iria revolucionar a difusão das informações e a história 

como um todo. 

 

DO NASCIMENTO NA EUROPA AO PIAUÍ 

Com o caminho aberto pelo surgimento do papel e a chegada do mesmo a Europa 

e por ser tão utilizada, a criação da imprensa aparenta ter sido algo natural. Não apenas 

pela necessidade da circulação de informações, mas também pela necessidade de se ter 

notícias que dessem conta de assuntos importantes e de interesse social. 

 

NA EUROPA 

Esta circularidade sistemática de informações começa pela Alemanha no século 

XVII, precisamente no ano de 1615, e aos poucos vai se difundindo por outros países 

europeus. Há registros de informações de caráter jornalísticos sistematizadas já no ano de 

1609, porém, sem informações editoriais. É o que nos diz Fideles (1986):  

O pai do jornalismo nasceu na Alemanha, em 1650: Die Frankfurter 

Oberpostanants Zeitung, criado por Egenol Eurmel, foi o primeiro 

registro da imprensa diária. Antes, porém, em 1609, também na 

Alemanha, foram impressos jornais, sem indicação de cidade, 

Impressor ou editor (FIDELES, 1986, p. 15). 

O serviço prestado por Egenol Eurmel é sem dúvida algo merecedor de todos os 

aplausos possíveis. Faz-se importante destacar que, embora o primeiro jornal não tenha 

sido produzido por suas mãos, ele foi o primeiro a sistematizar a informação e a registrar 

a autoria. 
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É importante que façamos aqui uma distinção entre impressos e imprensa 

jornalística. A “paternidade” da imprensa é atribuída a Johannes Gensfleisch 

(Gutenberg), este teria nascido entre 1397 e 1400. Porém, somente em 1455 com a 

invenção de uma máquina, imprime o primeiro livro, sendo este uma bíblia. Contudo, 

como vimos acima, a imprensa jornalística nasce pelas mãos de Egenol Eurmel. Mas 

ambos merecem todas as honras por suas invenções. 

Faz-se relevante sabermos que algo tão utilizado até os dias de hoje surge pelas 

mãos destes homens, que deram a sua contribuição para a humanidade e suas ideias são 

largamente utilizadas nos dias atuais. 

Após as invenções dos dois alemães já citados, nos anos que se seguiram, 

periódicos de notícias foram ganhando a Europa. “E, já em 1620, editores de Amsterdã 

publicaram jornais em inglês e em francês. Um ano depois, Londres ganha seu primeiro 

jornal, o The Weekly News. Aparece, em 1623, A Gazeta de Amsterdã” (FIDELES, 1986, 

p. 15). Como vemos, não apenas a ideia alemã de se ter um jornal é reproduzida, mas os 

jornais começam a aparecer como uma necessidade das sociedades civis organizadas e 

dos aglomerados populacionais. 

 

NO BRASIL 

Atravessar o oceano Atlântico para chegar ao Brasil parece não ter sido uma tarefa 

fácil. É bem verdade que quando a imprensa jornalística chega ao país tem poucos mais 

de trezentos anos da chegada dos primeiros portugueses nessas terras, o que à época 

configura como um local com poucos aglomerados populacionais. Assim vemos a cidade 

e a urbanização como algo determinante para a circulação de periódicos nas cidades, 

tendo sido assim quando surgiu na Europa. 

No Brasil, o evento da chegada da Família Real oriunda de Portugal abre 

caminhos também para a vinda da imprensa. A invasão promovida pelos franceses ao país 

lusitano foi o motivo para que a corte viesse para o Brasil e aqui se instalasse e instalasse 

também a infraestrutura necessária ao seu funcionamento.  

Em qualquer das categorizações, é evidente que, somente em 1808, 

mais de 300 anos após o descobrimento, o jornalismo chega 
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oficialmente ao Brasil, quando da transição da sede do poder real para 

o Brasil-Colônia. D. João VI instala a Oficina da Impressão Régia 

(Imprensa Régia) via decreto, de 13 de maio do mesmo ano, como uma 

das medidas para prover infraestrutura às atividades da Corte, instalada 

às pressas, por conta da invasão das tropas francesas em Portugal. O 

texto régio antevê a preferência para a documentação oficial, embora 

com a previsão de que a Imprensa Régia possa imprimir outras obras 

(TARGINO, 2009, p. 34-35). 

A ênfase dada à chegada da Família Real ao Brasil termina por revelar as 

mudanças que por aqui surgiram a partir de então. A distância até Portugal parece acelerar 

essas mudanças e assim criar condições também para o surgimento da imprensa por aqui, 

e desta forma acontece. 

Grande conglomerado urbano da época, a cidade do Rio de Janeiro fora a primeira 

das cidades brasileiras a dispor de um jornal periódico, tratava-se do jornal “A Gazeta”. 

Ao mesmo tempo, é sabido que outro jornal “O Correio Brasiliense”, estava disponível 

em português, porém na cidade de Londres, sendo este o primeiro jornal em língua 

portuguesa, conforme afirma Fideles (1986): 

A Gazeta, do Rio de Janeiro, aparecida em 10 de setembro de 1808, é 

considerado o primeiro jornal brasileiro. Porém, o Correio Brasiliense, 

que começou a ser imprenso em Londres, em junho de 1808, seria, de 

fato, o primeiro jornal e o primeiro periódico em língua portuguesa a 

circular livre de censura. Com justiça, Hipólito da Costa é considerado 

o legítimo patriarca da imprensa brasileira (FIDELES, 1986, p. 16). 

Assim, a imprensa começa a ser divulgada também em português, veiculada 

primeiramente na Europa, mas logo também circulando em terras brasileiras. Passa a dar 

também “voz e ouvidos ao povo”, uma vez que “O Correio Brasiliense” estava livre de 

censura e o seu idealizador Hipólito da Costa já manifestava interesse pela independência 

do Brasil da corte portuguesa Rego (2001). 

Na grande maioria dos países, neste período os impressos jornalísticos sofreram 

com a liberdade de expressão e a influência do poder público e religioso que por vezes 

censurou os periódicos Fideles (1986). Situação também enfrentada no Brasil. O que 

deixa claro que por aqui a imprensa jornalística se tornava um grande instrumento de 

poder, o que para muitos era motivo para que fosse controlado. “O Brasil, ao longo da 

sua história, apresenta as duas faces da censura, pelo poder econômico e pelo exercício 

do poder de política do Estado, cerceando a livre manifestação” (FIDELES, 1986, p. 18). 
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NO PIAUÍ 

Já no Piauí, segundo Pinheiro Filho (1972, p. 8), por muitos anos acreditou-se que 

o primeiro jornal do Piauí teria sido “O Telegráfico” surgido em 1839, impresso na cidade 

de Oeiras e usado para combater o Visconde da Parnaíba. Porém, o próprio Pinheiro Filho 

refutou tal afirmação e apresenta o jornal “O Piauiense”, no ano de 1832 como tendo sido 

o primeiro jornal legitimamente piauiense.  

No século XVIII, várias personalidades se destacaram no meio jornalístico no 

Piauí, dentre eles, Lívio Lopes, Tibério César Burlamaque, Pereira de Alencastre, 

Deolino Moura e Davi Moreira Caldas. Pinheiros Filho (1972). Os dois últimos foram 

companheiros no jornal “A Imprensa”, 

Davi Moreira Caldas, embora tenha tido uma carreira política brilhante como 

deputado provincial entre 1864 e 1867 e como professor da Escola Normal, deu grande 

contribuição à imprensa piauiense mesmo tendo carregado algumas experiências 

frustrantes neste ramo. 

Com a Proclamação da República em 1889, a circularidade dos jornais no Piauí 

ganha fôlego, pois o novo regime que se instaura no Brasil desestabilizou as diversas 

frentes sociais, principalmente a política (PINHEIRO FILHO, 1972). E já na primeira 

década do século XX, por ser considerado um período calmo do ponto de vista político e 

aparece como um período de consolidação, conforme Targino (2009): 

Como a própria denominação sugere, essa fase, que se estende do final 

do século XIX (ano de 1880) ao início do século XX, com o início do 

regime republicano, caminha rumo ao fortalecimento da imprensa. 

Caracteriza-se pela natureza industrial. O caráter artesanal da imprensa 

é substituído por linha de produção, que exige parque gráfico renovado 

e manipulação competente, visando a atender aos consumidores, mais 

e mais exigentes (TARGINO, 2009, p. 38). 

O que Targino fala na citação acima é de um período em que se aproveitam as 

sugestivas mudanças ocorridas no âmbito político e social para que a imprensa se reafirme 

como instrumento essencial para o desenvolvimento do país que parece dar um grande 

salto na sua indústria. O estado do Piauí se aproveita do que parece ser um bom momento 

e neste período, diversos periódicos são lançados na capital e no interior do Estado, 

configurando um período de grande expansão da imprensa também por aqui. Foi também 
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neste período que o jornalismo deu espaço aos escritores e poetas piauienses para que 

publicações de cunho literário fossem feitas por Pinheiro Filho (1976). 

A forma como a imprensa se coloca no estado do Piauí a demonstra como um 

forte propulsor para a sociedade também na valorização da cidadania e no sentido de 

pertencimento das pessoas para com o estado. Assim nos diz Rocha (2009): 

Ganha cada vez mais força a noção de que, na inserção política, a noção 

de cidadania é fundamental. Sem ela, a participação no processo de 

negociação por espaços públicos é inconsistente ou completamente 

inexistente. Uma etapa, no entanto, é antecessora ao reconhecimento da 

noção de cidadania: o auto reconhecimento, ou mais especificamente a 

autoestima, quando o cidadão passa a estabelecer uma valoração de si 

mesmo e, numa dimensão coletiva, da comunidade (ROCHA, 1999, p. 

48). 

Vemos nas palavras de Rocha (1999) que a já constituída comunidade piauiense 

também ganhou em diversos âmbitos com a imprensa. Principalmente pela relação que 

passa a se estreitar com o lugar onde vive. 

 Já na década de vinte, a política volta a agitar a imprensa, porém no âmbito 

nacional. Já no Piauí pode-se acompanhar uma “apaziguamento” neste aspecto. 

Entre as décadas de 1930 e 1950, a partir da “Revolução”, o país deu passos largos 

no progresso. No Piauí estradas foram construídas e o avião passou a fazer parte do 

cotidiano das pessoas. Com isso, “passamos a ler jornais do Rio e São Paulo, com dois 

dias somente de atraso, e não com um mês como acontecia quando vinha por via 

marítima” (PINHEIRO FILHO, 1972). Nos anos seguintes até os tempos atuais a 

imprensa jornalística piauiense tem se tornado ainda mais sistemática desde as notícias 

até a periodicidade dos jornais. 

No levantamento feito por Pinheiro Filho (1972), de 1832 até os dias atuais, mais 

de 450 jornais foram impressos e circularam no Piauí. Desses, mais da metade fica na 

capital, tanto em Oeiras quanto em Teresina.  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história da imprensa no Piauí acompanha a história da imprensa no Brasil e 

consequentemente no mundo. Embora, como vimos, demorou algum tempo para que a 
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imprensa “atravessasse” o oceano Atlântico e chegasse ao Continente Americano. Desta 

forma podemos destacar a imprensa como grande propulsor para o desenvolvimento da 

sociedade, no que tange a circulação das notícias e a livre opinião. 

Foi assim que grandes mudanças aconteceram ao longo do tempo nas diversas 

esferas da sociedade a se destacar na política, onde mais uma vez o Piauí acompanhou o 

Brasil e o mundo e as suas próprias particularidades na dimensão das mudanças sociais. 

Mesmo a imprensa local tendo nascido ainda na primeira metade do século XVIII 

os fatos apontam para uma organização e sistematização das informações livres de 

tendências e preocupadas com o bem-estar da população. 

O fato de o papel ter sido inventado na China não fez deste país o inventor da 

imprensa, mas é de grande relevância a sua contribuição para que a imprensa viesse à 

tona. Tendo surgido na Alemanha a imprensa fez sim deste país a referência jornalística 

para os demais países do mundo. Também para o Brasil, onde vimos que um fato 

específico fez com que a imprensa fosse trazida para cá, os primeiros jornais que 

circularam por aqui tiveram como modelo os jornais europeus. 

O jornal “O Piauiense”, que inaugurou o jornalismo no estado do Piauí, denota 

um novo tempo por aqui. O legado deste jornal fez surgir diversos jornais no estado e 

garante, até hoje, a circulação de notícias que chegam aos cidadãos piauienses dando a 

esses as informações de que precisam para o seu cotidiano.  
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