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1. RESUMO

Este estudo realiza o levantamento histórico de aspectos do jornalismo impresso no Brasil, 

com enfoque no jornal Diário da Manhã de Ribeirão Preto, primeiro folhetim do munícipio. 

No trabalho, que está em andamento, buscamos contar o processo e a origem deste estilo 

jornalístico, desde sua chegada ao Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo. Brasil. Impresso. Ditadura. Diário da Manhã.

2. INTRODUÇÃO

A pesquisa apresentada está  em andamento  e  faz  parte  de  um trabalho  científico  da 

Unaerp - Universidade de Ribeirão Preto, do curso de Comunicação Social, Habilitação em 

Jornalismo.  A proposta  central  do  estudo  é  relatar  a  partir  de  livros,  sites  oficiais  e  

entrevistas  de jornalistas  que trabalharam no jornal,  a  história  do  Diário  da Manhã de 

Ribeirão Preto, pioneiro no município.  Para isso, será utilizada como base a história do 

jornalismo no Brasil e no estado de São Paulo, e desta forma, contextualizar o tema central 

do trabalho.  

O  capítulo  inicial  tem  como  objetivo  dar  embasamento  ao  surgimento  do  jornalismo 

impresso no Brasil, desde a chegada do Correio Braziliense, considerado o primeiro jornal 

oficial do país, até os conflitos do governo, a ditadura e a percepção da política em relação 

à força do jornalismo sob a população.  Nos demais capítulos,  a história do jornalismo 

paulista, e também de Ribeirão Preto, serão estudadas para entender a importância e a 

influência do Diário da Manhã no desenvolvimento do jornalismo impresso da época.

3. OBJETIVOS

A pesquisa tem como principal  objetivo reunir  dados e informações sobre o jornalismo 

impresso, com foco no primeiro jornal de Ribeirão Preto, o Diário da Manhã.  

4. METODOLOGIA

O trabalho é uma pesquisa bibliográfica descritiva, a partir de obras voltadas para o tema. 

A história do jornalismo é contada em ordem cronológica dos fatos, dividida em capítulos e 

citando de maneira geral os acontecimentos mais importantes da época. Como base para 

o primeiro capítulo já desenvolvido, foi utilizado o livro História do Jornalismo no Brasil, dos 

autores  Richard  Romancini  e  Cláudia  Lago.  Quando  possível,  foram  acrescentadas 

citações buscadas em sites oficiais de pesquisa, artigos e trabalhos acadêmicos, além do 



Arquivo Histórico Municipal de Ribeirão Preto, que auxiliou com mais embasamento sobre 

o tema escolhido.

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa, realizada em grupo teve inicio em 2014, durante a disciplina preparatória para 

o  trabalho  acadêmico.  Ela  é  realizada  em  grupo,  terá  três  capítulos,  divididos 

cronologicamente. Inicialmente, serão abordados os primeiros acontecimentos envolvendo 

o jornalismo no Brasil, depois a disseminação desses veículos de comunicação no estado 

de São Paulo com enfoque principal na capital  paulista e concluindo com a história de 

Ribeirão Preto, mais especificamente sobre o Jornal Diário da Manhã, objeto central deste 

estudo. Alinhado ao tema e a profundidade do assunto, iniciou-se em maio de 2015 as 

leituras  e  pesquisas,  além  de  visitas  ao  Arquivo  Histórico  de  Ribeirão  Preto,  para 

levantamento de informações sobre o jornal. A próxima etapa do cronograma de pesquisa 

será  a  realização  de  entrevistas  em  profundidade  com  jornalistas  e  funcionários  que 

trabalharam no jornal.

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base em resultados preliminares,  o  jornal  Diário  da Manhã iniciou-se em 1898 e 

consolidou a imprensa local. Esse veículo atuou de forma relevante durante os principais  

momentos  políticos  do  Brasil,  considerado  um  jornal  de  aspecto  esquerdista  e 

conservador. O Diário da Manhã foi um dos veículos que circulava durante a transição do 

jornalismo  opinativo  para  o  jornalismo  informativo,  considerado  um  marco  na  história 

nacional da imprensa brasileira. 

A história  do  jornal  encerrou-se  em 1991  e  foi  um importante  seleiro  de  formação de 

jornalistas na área do jornalismo impresso na época, e também um jornal de propagação 

de notícias locais, antes um privilégio apenas dos grandes capitais.
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