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Marco Morel

PÁTRIAS POLISSÊMICAS:

REPÚBLICA DAS LETRAS E IMPRENSA NA

CRISE DO IMPÉRIO PORTUGUÊS NA AMÉRICA
1

Mas cedão huma vez à seria reflexão de d’Alembert:

não se deve examinar se a Obra está bem feita,

mas se foi possível faze-la melhor.

Introdução, O Patriota, 1813, I, 1, VI

1 E mesmo nesse caso, “patriota” designava o título do jornal, no âmbito de uma polêmica literária.
2 As referências a O Patriota incluem: ano, subscrição, fascículo, página.

O não-dito pode ser um ponto de partida. Qual seria a explicação para o título de O
Patriota? Não houve em seu primeiro número (nem nos demais) esclarecimento dessa esco-
lha na apresentação de objetivos e princípios, habitual nos periódicos da época. Ao longo
de seus 18 números, aliás, a palavra “patriota” aparece apenas uma vez no corpo do texto1

(O Patriota, 1814, III, 1, 64).2 Mais lacônico ainda foi o Dicionário de Moraes e Silva, que se
limitou a definir, em duas linhas, pátria como local de nascimento ou metáfora celeste,
sequer mencionando o derivado “patriota” na sua edição de 1813, mesmo ano em que
aquele jornal apareceu (Moraes e Silva, 1922).

A epígrafe do periódico, reprodução dos conhecidos versos do poeta clássico e
humanista Antonio Ferreira (Lisboa, 1528-1569), seria bastante usada em publicações do
século XIX (algumas vezes atribuída erroneamente a Camões) e referia-se ao amor à terra
e à gente, isto é, à dimensão geográfica e a uma certa população (populus) associadas à noção
de pátria. Tal epígrafe, porém, nos parece distante de constituir uma tomada de posição
mais clara sobre o tema. A que terra e a que gente o redator do jornal se referia ao usar a
citação?

A omissão pode ser eloqüente e instigante, não porque haja móveis ocultos a desco-
brir, mas justamente por assinalar que tais palavras impressas situavam-se num campo
movediço e por vezes explosivo naquele contexto político e intelectual. Tratava-se, como é
sabido, de época híbrida, marcada por tensões e interações entre absolutismos (‘ilustrados’
ou não) e liberalismos; de crises e abalos nos impérios europeus, inclusive os ibéricos, com
possibilidades de independência em suas partes americanas; momento de reelaborar e ad-
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16        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

ministrar as heranças pós-revolucionárias e de ampliação da modernização política, econô-
mica, cultural e tecnológica.

O surgimento do periódico O Patriota pode ser compreendido, segundo o enfoque
adotado aqui, como iniciativa visando à conformação e consolidação de uma esfera públi-
ca cultural moderna, embasada numa rede de contatos e produção intelectual, ou seja, no
bojo das tentativas de formação de uma República das Letras no mundo luso-brasileiro,
com ênfase na América portuguesa, então sede da Monarquia lusitana.3 Para melhor com-
preender essas dimensões, o texto se divide em quatro partes: inicialmente uma discussão
conceitual em torno de pátria e seus derivados; os sentidos de utilização dessas palavras no
jornal; esboço do perfil desses “republicanos das Letras”4 e, por fim, referências às crises e
disputas no âmbito do Império português que permitiram o surgimento (e propiciaram o
encerramento) de O Patriota.

Uma Trajetória Polissêmica

As palavras, como se sabe, também têm história. Ao contrário do que poderia sugerir
a ausência de definições mais precisas e aprofundadas, o vocábulo “pátria” (e seus deriva-
dos) era, no raiar do século XIX, carregado de sentidos diversos, ou seja, vinha de longa
trajetória histórica e semântica. Dentro dos limites deste texto, vale a pena remontar ao
verbete correspondente do Vocabulário do padre Raphael Bluteau publicado em Coimbra
nos primórdios da Ilustração (Bluteau, 2000). Embebido no humanismo clássico, Bluteau
indica quatro definições básicas (não excludentes) de pátria:

• local de nascimento (vila, cidade ou reino);

• local de escolha de residência e atuação;

• espaço de universalidade;

• espaço simbólico de utopia e liberdade intelectual.5

Esse clérigo luso de origem francesa, com visão racionalista, parece ter preferência
pelas três últimas definições, sobretudo pela segunda, que acentua ao encerrar o verbete
com um adágio português reforçando este significado: “Ao bom varão terras alheias, Pátria
são” (Bluteau, 2000). É de se remarcar que a noção de pátria celeste, tão cara ao pensamen-
to escolástico, aparece como espaço de autonomia e liberdade dos sábios, embasando-se,
está claro, na Antiguidade grega e romana. E estabelecendo, assim, uma opção pelo signifi-

3 O conceito de espaço público referente aos séculos XVIII e XIX tem como referência as obras de Reinhart
Koselleck, 1979, e Jürgen Habermas, 1983. Para o Brasil da época, ver Morel, 2005. A percepção de O Patriota como
embrião desta República das Letras na América portuguesa já fora assinalada por Antonio Candido (1981, v. 1, cap.
VII). Essa abordagem é desenvolvida também no texto de Tania Bessone publicado neste volume.

4 Expressão utilizada pelo historiador Daniel Roche (1988) e que não indica, evidentemente, adesão à forma de
governo.

5 Para uma abordagem inicial do contexto intelectual da obra de Bluteau, ver Falcon, 1982: 201-212.
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cado imanente, em contraponto à metafísica transcendental. Valendo-se então dos estóicos,
Bluteau sublinha que “todo o mundo era sua pátria, que eram cidadãos do mundo, e não
moradores de algum lugar particular”. Isto é, uma pátria u-tópica – etimologicamente, sem
chão ou terra –, distinguindo-se de maneira acentuada, pois, da acepção do local de nasci-
mento. Associada, como se viu, a um espaço de liberdade intelectual dos sábios, isto é, dos
homens letrados e portadores de um juízo racional. E, mais ainda, compreendida no âm-
bito da inserção dos sujeitos na sociedade, de suas atuações e interferências. Ou seja, pode-
se entrever pátria como embrião do Reino da Razão (Koselleck, 1979). Ao destacar a
universalidade, o autor mantém a distinção entre pátria e nação. As dimensões de honra e
amor à pátria também estão presentes, sublinhadas como virtudes essenciais. Temos, pois,
uma perspectiva de pátria embasada na tradição, mas assumindo tons modernos, esboçada
no raiar da Ilustração, aqui exemplificada no mundo ibérico.

Poderíamos destacar um segundo contexto intelectual no qual a palavra “pátria” se
redefine, caracterizado com a publicação da Encyclopédie (s. d.). O verbete “Patrie” dessa
publicação, diga-se de passagem, tem acentuado caráter doutrinário, de convencimento e
afirmação de posições, contendo, pois, menos nuances que o Vocabulário de Bluteau, por
exemplo. A ênfase dos enciclopedistas é na contraposição entre duas concepções de pátria:
o local de nascimento e o espaço de liberdade política e civil. Coloca-se, então, a
pátria como espaço de virtude política, notadamente da democracia e de uma certa igual-
dade social – alcançada ou por alcançar.

Nessa linha, o substantivo “patriotismo” é virtude ativa, não apenas sentimento ou
utopia, mas modo de se posicionar social e politicamente. A Encyclopédie destaca três tipos
de patriotismo: o clássico, associado às grandes virtudes que sustentavam os antigos impé-
rios; o moderno, marcado pelos “droits du genre humain” e dos povos, considerado, aliás,
como o mais perfeito tipo de patriotismo, e o universal, referenciado em Montesquieu
(Encyclopédie, s. d.).

A tensão universal/local e mesmo o alcance das virtudes patrióticas foram eviden-
ciadas, na mesma época, pela visão um tanto cética de Voltaire: “É triste que, muitas vezes,
para sermos bons patriotas, sejamos inimigos do resto dos homens”. A polêmica entre
Voltaire e Rousseau estendeu-se também nesse campo conceitual, na medida em que este
último entendia pátria, de modo positivo, como o destino de uma comunidade humana e
territorial (apud Furet & Ozouf, 1989: 804).

Chegamos, pois, ao terceiro momento da palavra “pátria”, quando ela se cruza com
nação, no contexto da Revolução Francesa e suas mutações. Nesse ponto, a expressão
“pátria” vai partilhando (e perdendo) seu significado politizado e mesmo revolucionário
com o vocábulo “nação”, que será tratado mais adiante (Furet & Ozouf, 1989).

Resta, então, nos determos sobre “patriota”, palavra que não existia em Bluteau, que
aparecia valorizada na Encyclopédie e omitida, como foi visto, em Moraes e Silva – expres-
sando, nesses recuos e avanços, as mutações políticas e culturais da época. O que caracteri-
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zava o patriota, na visão enciclopedista, era o serviço à pátria. “Servir sa patrie en est point un

devoir chimérique, c’est une obligation réelle”6 (Encyclopédie, s. d., verbete “Patrie”). O patriota, as-
sim, é essencialmente um agente, ator histórico intencional, condicionado não apenas por
sentimentos, mas por obrigações reais, embora a dimensão do afeto continuasse presente.
O patriota, pois, é aquele que “dans un gouvernement libre, chérie sa patrie”.7 Seu espaço de
atuação, pois, é a liberdade política, ou sua busca. Trata-se, explicitamente, de um dever,
mas movido pelo prazer intelectual e pela felicidade, que aparecem não só como meta a ser
alcançada, mas motor mesmo, já presente na práxis patriótica. A obrigação e a inserção,
ainda que prazerosas, sobrepõem-se à virtude não comprometida, realçando o caráter
politizado e compromissado do patriota. “Patriota”, pois, é palavra surgida no âmbito da
politização da esfera pública que marcaria o fim dos antigos regimes, trazendo conotações
marcantes, acentuadas com a Revolução Francesa.

Uma constante ao longo da polissêmica trajetória da palavra “pátria” foi a dicotomia
entre local e geral. Não só os dicionários e vocabulários de época, como também os
estudos posteriores, destacam esta contraposição entre a pátria entendida como topos (lugar
de nascimento e/ou moradia) e a pátria como dimensão ampliada, seja em termos geográ-
ficos, políticos ou culturais. Ou seja, entre as pequenas-pátrias e a Pátria.

Embora as palavras “pátria” e “nação” fossem gêmeas (como assinalou o historiador
Lucien Febvre, 1998), isto é, se confundissem, em determinadas circunstâncias elas se con-
trapunham. E “nação” poderia, nesse caso, expressar justamente essa dimensão que se
sobrepunha e se confrontava às pátrias locais. O que não deixa de ser um paradoxo, pois
“nação”, etimologicamente, indica o ato de nascer e o seu local.

Até princípios do século XIX, o termo “nação” possuía dois significados principais e
bem distintos entre si, embora coexistentes: um, mais antigo, de conteúdo étnico, e outro, no
âmbito político, que remetia às formas de organização administrativas e fronteiras territoriais.

No Vocabulário de Bluteau (2000), tal dualidade é acentuada, apesar de haver uma
significação comum de nação que remete a grupos de “gente” vivendo num determinado
recorte geográfico.8 Em primeiro lugar, o próprio autor afirma que nação não se confunde
com povo, embora signifique, justamente, povos. Não se trata de mera questão de número,
“porque nação compreende muitos povos” (verbete “Nação”). E cita, como exemplo, as
nações portuguesa, alemã ou espanhola com seus diversos povos, como minhotos e
alentejões numa, os hamburgueses e saxões noutra, e os castelhanos e andaluzes nesta, entre
outros. Trata-se, pois, das modernas nações européias, que abrigam em seus domínios uma
pluralidade de grupos. Em seguida, o mesmo autor passa a enumerar exemplos de outras
nações, que na verdade são povos determinados (e não conjuntos de povos num mesmo
domínio), como os “Negros” etíopes, as nações do Grão Pará (referindo-se às centenas de

6 Servir sua pátria não é de forma alguma um dever quimérico, é uma obrigação real. Tradução livre.
7 Em um governo livre, ama a sua pátria. Tradução livre.

8 O Dicionário de Moraes e Silva (1922) limita-se a uma síntese superficial de Bluteau nesse verbete.
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grupos indígenas ali existentes), e diversos outros povos da Índia (oriental), na Ásia etc.,
apresentando aí o que se chamaria de demarcação étnica. Ou, em suas palavras, nação
“como uma certa casta de Gente, ou pessoas, que tem o mesmo gênio, ofício ou pertenção”
(verbete “Nação”).

A Encyclopédie, como se sabe, não desenvolveu a contento seu verbete sobre nação, que
se apresentava lacônico diante da contundência de pátria e seus derivados. A ênfase foi
dada para o caráter nacional (isto é, uma forma de identidade coletiva), e a maior parte do
verbete ocupa-se do uso da palavra “nação” para nomear os membros da Universidade
de Paris que se agrupavam em corpos de acordo com suas origens de nascimento.

Em linhas gerais, e de forma sintética, traçamos aqui as principais referências quanto
ao termo “pátria” que, de alguma maneira, podem ajudar na compreensão do título e do
ideário do jornal O Patriota, publicado no Rio de Janeiro, então sede da Monarquia portu-
guesa, entre 1813 e 1814. Cumpre chamar atenção para o fato de que tais discussões
conceituais e históricas envolvendo pátria, nação e mesmo nacionalismo (que não existia
nos dicionários de época aqui estudados) e suas formulações teóricas nem sempre são
realizadas levando-se em conta as características das sociedades ibéricas e americanas, com
suas estruturas políticas e sociais complexas e relacionadas de maneira mediatizada com os
territórios europeus, ainda quando pertencendo a uma mesma “nação”, como no caso dos
domínios espanhol e português.

O Patriotismo na Corda Bamba

 Mesmo sem definir o significado do título de seu jornal, Manoel Ferreira de Araújo
Guimarães, natural da Bahia de Todos os Santos, lançou algumas pistas discretas nas pági-
nas iniciais do periódico: “mas desperto ao brado da Pátria, eu não hesitei um momento
em empreender aquilo, que todos os Literatos, primeiro que eu, haviam pensado, e de que
(infelizmente) abriram mão, aterrados com os embaraços, que circunstâncias melindrosas
tornavam quase insuperáveis” (Introdução. O Patriota, 1813, I, 1, V).

Nesse trecho aparecem elementos sugestivos. A saber: a referência à Pátria como ins-
tância de legitimidade, isto é, foi atendendo a seu “brado” que a publicação veio à luz;
associação dessa iniciativa com os homens de letras, ou com a República das Letras, indi-
cando assim a acepção de pátria no sentido racionalista, já assinalado na primeira Ilustração
portuguesa, de espaço de liberdade dos sábios.9

A palavra “pátria” aparece 47 vezes nos números de O Patriota, ao passo que “patrio-
tismo” surge cinco vezes apenas e “patriota” somente uma, como foi dito (Gráfico 1).10

9 Para a discussão dos conceitos de pátria (e seus derivados) e de nação nos valemos, sobretudo, de três textos de
autores que interligam referências teóricas atualizadas com reflexões que levam em conta as estruturas sociais e
mentais do mundo ibero-americano de fins do XVIII e início do XIX: François-Xavier Guerra, José Carlos
Chiaramonte e Antonio Hespanha, in: Jancsó, 2003.

10 Na contagem de palavras foi usado, como instrumento, o programa DocReader. Não fiz distinção, nessa enume-
ração, entre os trechos escritos pelo redator e aqueles elaborados por colaboradores e articulistas.
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Há, portanto, um fosso entre o peso do termo “pátria” e o de seus derivados. O patriotis-
mo era considerado virtude ativa e política, associada pelos enciclopedistas aos direitos do
homem. O próprio redator de O Patriota, aliás, não desconhecia os autores da Encyclopédie.11

E a identidade política de patriota era ainda mais carregada de um sentido militante, tanto
que, quatro anos depois, apareceria com força na América portuguesa durante a República
de Pernambuco de 1817 (Berbel, 2003; Bernardes, 2001). Desta forma, a diminuta presen-
ça dessas duas palavras derivadas não nos parece ser ocasional, mas fruto das limitações
políticas da América portuguesa daquele momento.

Gráfico 1 – Número de vezes que estas palavras aparecem nas páginas de O Patriota,

contadas com auxílio do programa DocReader

11 Cf. citação na epígrafe do texto.

12 José Saturnino da Costa Pereira, irmão de Hipólito, seria um dos colaboradores de O Patriota.

Numa leitura comparada, o jornal Correio Braziliense, redigido entre 1808 e 1822 por
Hipólito da Costa, em Londres, ao mesmo tempo que partilhava do universo de referên-
cias políticas e culturais, escapava às restrições impostas pelo aparelho de poder português
e realizava, no exílio, um debate político mais aberto, com críticas aos governos e às formas
de administração da Monarquia portuguesa, ao mesmo tempo que avançava na explicitação
do modelo político do liberalismo, inclusive inspirado pelo exemplo inglês (Costa, 2001).

Daí que, já em sua Introdução, o Correio Braziliense pregasse abertamente as virtudes
dos “sentimentos de Patriotismo” impregnado das noções de dever, obrigação e utilidade
para o bem comum (Correio Braziliense..., I, jun. 1808, 3-4).12 Isto é, reforçando a concepção
de patriotismo ativo, que levasse os agentes históricos a atuarem intencionalmente na cena
pública, com vistas a alterar os negócios do Estado.

Hipólito da Costa, aliás, aproveitaria o surgimento de O Patriota para discutir os signi-
ficados de tal vocábulo, naquele contexto considerado melindroso. “Há dez anos, estando
a Corte em Lisboa, ninguém se atreveria a dar a um jornal o nome de Patriota”, lançava

47

5 1

Pátria

Patriotismo

Patriota
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(Correio Braziliense..., IX, dez. 1813, 924). E acrescentava que a recusa da Revolução Francesa
acabara por dificultar, no mundo português, a realização de reformas e de melhoria nas
instituições vigentes – que eram afinal os seus objetivos. E destacando a polissemia do
termo, afirmava no mesmo trecho:

Por uma perversão insensata, durante a Revolução Francesa, se atribuiu à
palavra Patriota, o mesmo sentido de Revolucionista, ou monarcomaco, e
com este fantasma se punham os povos em oposição com os governos
(...). A palavra Patriota significa o bom cidadão, o amante de sua pátria; e
por conseqüência o defensor do Governo, e das instituições do país. Ve-
mos pois com muito prazer, neste anúncio do Rio de Janeiro, que esta
honrada denominação, começa a surgir do opróbrio em que se achava.

Vemos que, se nas páginas de O Patriota essa discussão conceitual praticamente não
existiu, houve quem começasse a fazê-la em seu lugar. Entretanto, vale destacar que, se o
Correio Braziliense afirmava a concepção ativa e utilitária do patriotismo, oriunda da Ilustra-
ção e dos enciclopedistas, ao mesmo tempo realizava a operação de esvaziá-la de seu
conteúdo revolucionário, acentuado durante e após a Revolução Francesa. Nessa linha, o
periódico impresso em Londres parecia vir em socorro das omissões do jornal impresso
na Corte fluminense, apoiando sua linha de patriotismo, que era, então, a defesa do gover-
no e das instituições. Esse posicionamento – apoiar as virtudes patrióticas politizadas e
atuantes, mas destituí-las de caráter revolucionário – era característico da época imediata-
mente pós-revolucionária, em que estava em jogo a reelaboração das heranças políticas
que, numa perspectiva do progresso ilustrado, não poderiam retroceder ao chamado tem-
po das trevas, mas também deveriam evitar as rupturas e transformações estruturais, sur-
gindo daí o liberalismo político e a noção de juste milieu (Rosanvallon, 1985).

A palavra “Pátria”, escrita com maiúscula pelo redator de O Patriota em sua Introdu-
ção, como já dito aqui, indicava não um local geográfico (de nascimento, moradia ou
escolha), mas o espaço de atuação intelectual dos sábios, referenciado, está claro, numa
determinada sociedade, no caso a Monarquia portuguesa. Esse seria um dos significados
que explicaria o próprio sentido do periódico. Mas o vocábulo, ao longo de suas páginas,
apresenta outras nuanças e tendências. Em algumas das vezes em que tal palavra é impressa,
ela relaciona-se diretamente à fidelidade ao monarca: pátria aparece contígua ao rei (O
Patriota, 1813, I, 1, 68-69; 1813, I, 4, 39 e 43). Estamos diante de uma visão típica do
absolutismo, inclusive no mundo ibérico, onde a legitimidade de atuação na esfera da polí-
tica pertencia à soberania monárquica e seus agentes diretos.

Outras vezes, no jornal, pátria era mesmo o local de nascimento (O Patriota, 1813, I, 4,
46 e 57), sobretudo em relatos de viagens e descrições de localidades insertas em suas
páginas, quando, por exemplo, a capitania de São Paulo era tratada como pátria. Havia até
um texto assinado por B***13 que defendia o uso de pátria como lugar de nascimento,

13 Domingos Borges de Barros, futuro visconde de Pedra Branca.
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rechaçando as críticas a este ponto de vista por aqueles que pregavam por uma Pátria
ampliada e às vezes abstrata (O Patriota, 1813, I, 1, 95).

Em outros textos, a noção de pátria assume caráter de articulação mercantil, visando
ao progresso material, como, por exemplo, na referência à produção de índigo, indicada
para promover o bem da Pátria (O Patriota, 1813, I, 2, 15).

Vê-se, portanto, que a polissemia do termo “pátria” está presente nas páginas de
O Patriota, mas de maneira restrita, expressando a Pátria como espaço de atuação intelec-
tual, de lealdade e proximidade com o monarca, como lugar de nascimento e, ainda,
espaço de progresso material – ficando de fora deste elenco os significados mais clara-
mente politizados ou revolucionários. Ou seja, havia no periódico um arrefecimento da
discussão explicitamente política. Daí que os derivados são escassos, pois em geral apon-
tavam, na época, para a perspectiva de virtude política, de inserção intencional nas rela-
ções de poder, buscando alterá-las.

A própria polissemia do termo “pátria” permitia que ele fosse usado mais largamente
no jornal, mas a escolha de um derivado como título era um gesto ambíguo, pois este
poderia, ao mesmo tempo, referir-se a esse elenco restrito, como também ser associado
aos sentidos mais candentes e politizados da expressão. E, nessa corda bamba patriótica, o
periódico chegou a ter condições de existir, mas não teve duração longa.

Entretanto, o conjunto de questões levantadas pelo tipo de patriotismo expresso no
jornal não se esgota no estrito campo semântico de “pátria”. Outras palavras apareciam
com maior ou menor intensidade, trazendo elementos que ajudam a situar tal discussão.

Gráfico 2 – Número de vezes que estas palavras aparecem nas páginas de O Patriota,

contadas com auxílio do programa DocReader
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No Gráfico 2 vemos dois conjuntos de palavras, do ponto de vista quantitativo: um
majoritário (composto por nação) e outro minoritário (progresso, revolução, tradição,
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opinião pública, restauração e anarquia). Escolhemos tais palavras por aparecerem com
freqüência nos debates políticos da época. Entretanto, a quantidade com que elas se distri-
buem naquela publicação, bem como, está claro, o sentido que têm permitem avaliação dos
limites e possibilidades da cena pública daquele período.

O termo “nação” era marcadamente híbrido, ou seja, pertencia a registros tradicionais
e consolidados no debate intelectual, mesmo antes do absolutismo. Falava-se de nação no
sentido tradicional e étnico (“nação dos Índios Barbados”, O Patriota, 1813, II, 2, 51). Mas
também da nação russa e da nação francesa (O Patriota, 1814, III, 1, 93; 1813, I, 2, 63), isto
é, no sentido político e contemporâneo do termo.

Quanto ao outro elenco vocabular, minoritário, ele expressava justamente a reno-
vação da cena pública política durante e após a Revolução Francesa, quando o binômio
revolução/contra-revolução estava em voga, a legitimidade da Restauração monárquica
na França era discutida e as proposições do liberalismo político se voltavam para um
reordenamento das sociedades. Não caberia aí nem o retorno ao Antigo Regime, nem
o aprofundamento das transformações revolucionárias, mas o estabelecimento de novas
ordens nacionais e constitucionais que procurassem reformar as relações sociais e
econômicas gradativamente através de mutações políticas e culturais.14 Essa discus-
são, elidida das páginas de O Patriota, cercava, porém, as referências e preocupações
dos homens de letras e dos dirigentes políticos, e só aparecia, então, nesses fragmen-
tos, que pareciam escapar das escassas brechas no monolitismo cultural e oficial do
mundo português.

A partir da breve discussão conceitual, é possível desenvolver algumas afirmações. Os
textos e os comportamentos culturais contidos em O Patriota revelam diversas concepções
de pátria entrelaçadas, dentre as tratadas aqui: espaço de liberdade e expressão intelectual;
local de nascimento/atuação; incentivo ao progresso científico e econômico; interligação
de um território nacional de tipo imperial (abrangendo quatro continentes) e afirmação dos
laços entre o monarca e os republicanos das Letras. Tal parece ser o sentido do patriotismo
estampado no título e nos textos daquela publicação.

Convém assinalar, finalmente, o florescimento de um ‘patriotismo imperial’ no mun-
do ibérico entre 1808 e 1815, de caráter antinapoleônico, e que surgia como defesa da
integridade e das identidades das monarquias portuguesa e espanhola, cujas metrópoles
peninsulares haviam sido invadidas pelas tropas francesas. Patriotismo imperial porque se
expressou nas diversas partes dos domínios ibéricos, com mais vigor na América.15 Pode-
mos concluir que O Patriota pertencia a esse contexto, isto é, estampava em seu título um
uso de derivado de “pátria” que estava em voga no universo cultural e político daquele
momento, e que poderia ter um caráter de defesa, apoio e aprimoramento dos impérios

14 Uma aguda análise desses dilemas do primeiro liberalismo político está em Rosanvallon, 1985.
15 Expressão cunhada pelo historiador François-Xavier Guerra, 1999-2000.
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ibéricos nos dois lados do Atlântico. Ainda que permeado pela Ilustração, inclusive em sua
vertente francesa e setecentista, o periódico era, por outro lado, antifrancês naquele contex-
to, isto é, contra o expansionismo da “Grande Nação” pelas tropas de Bonaparte.

Os Republicanos das Letras

O perfil biográfico das pessoas envolvidas na publicação deste jornal ainda está por se
fazer de maneira sistemática, mas pode-se perceber, numa primeira análise, que eram cen-
tenas, espalhadas por amplo contingente geográfico, se levarmos em conta não só os cola-
boradores, mas também os subscritores, sem esquecer os leitores que, grosso modo, deveriam
compor a maioria daqueles dois grupos. Mencionado em geral como redator de O Patriota,
Manoel Ferreira de Araújo Guimarães, embora também escrevesse, era mais exatamente
um coordenador e catalisador desses diversos indivíduos e agrupamentos, dos quais nos
propomos a delinear os traços que nos parecem mais marcantes.16

 Para sintetizar e tratar dos principais dilemas contidos ao longo do periódico, vale
destacar inicialmente, em rápidas pinceladas, a trajetória daquele que seria identificado como
seu redator, embora seu nome não aparecesse nas páginas do jornal. Afinal de contas,
Manuel Ferreira de Araújo Guimarães (Salvador, 1777 - Rio de Janeiro, 1838) era um
homem de letras, de formação militar, esteve ligado ao grupo de d. Rodrigo de Sousa
Coutinho (conde de Linhares), trabalhou para as coroas portuguesa e brasileira, foi profes-
sor e redigiu periódicos, livros e folhetos.

Ferreira Guimarães era membro do Corpo de Engenheiros, servindo em Portugal (de
1791 a 1805), onde foi aluno e depois professor da Academia Real de Marinha, e também
da instituição congênere no Rio de Janeiro, além de integrar as juntas da Academia Militar,
reformando-se em janeiro de 1831 no posto de brigadeiro. Escreveu ou traduziu diversos
livros didáticos na área de matemática, geometria, astronomia e geodesia, para uso nas
escolas onde lecionava. Trabalhou também na Tipografia Nacional após sua instalação no
Rio de Janeiro em 1808, redigindo a Gazeta do Rio de Janeiro, órgão oficioso da Corte, entre
1813 e 1821 e, novamente, de 1826 a 1830. Foi também redator de O Espelho, jornal que,
em 1822, esteve à frente das discussões sobre a Independência do Brasil, acompanhou a
posição do príncipe Pedro e de seu grupo político, tendo recebido, inclusive, várias colabo-
rações (não assinadas) do próprio monarca. E, mantendo a linha de intelectual patriótico,
seria ainda um dos ‘inventores’ da comemoração do 7 de setembro como data da Inde-
pendência nacional. Vê-se que Araújo Guimarães era um homem de letras e de ciências que
fez sua carreira vinculada ao Estado, português e depois brasileiro, sem ser exatamente um
administrador ou um representante político destacado, apesar de deputado à Assembléia

16 As informações biográficas desse e dos personagens seguintes foram extraídas de Silva & Brito Aranha, s. d.,
Macedo, 1876, e do estudo de Rubens B. de Moraes e Ana Maria de Almeida Camargo, 1993, que traçaram uma lista
dos principais colaboradores desse periódico, desvelando alguns pseudônimos.
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Constituinte de 1823 e membro da Assembléia Provincial de 1834, sempre pela Bahia. Era
o que poderíamos chamar de intelectual profissional, no sentido gramsciano, certamente
um dos primeiros nascidos no Brasil a ter esta condição (Gramsci, 1978).

Curioso e instigante entre os paradoxos (às vezes vitais) que envolviam o patriotismo
foi o fim da vida de Manoel Ferreira de Araújo Guimarães: seu filho, Inocêncio Eustáquio,
envolveu-se na revolta da Bahia de 1837, batizada de Sabinada, foi preso e levado a conse-
lho de guerra. A defesa ficou a cargo do próprio pai, que, ao final de várias horas de
argumentação, calou-se exausto e aos prantos. O filho acabou condenado e executado, e o
velho redator de O Patriota não se recompôs, falecendo após alguns meses. Aí se rompera,
para ele, a arriscada corda bamba do patriotismo.

Nos passos de Araújo Guimarães percebe-se ainda como o chamado grupo baiano
era predominante na publicação, pelo número de colaboradores e pela quantidade de arti-
gos que escreviam, como também pela expressividade dos nomes. Outro dos mais assí-
duos foi Domingos Borges de Barros (Salvador, 1780-1855), que enviava seus textos de
Paris, em geral assinando com o pseudônimo de B... (ou D.B.B.).17 Futuro visconde de
Pedra Branca no Brasil independente, formou-se em direito em Coimbra, foi deputado às
Cortes de Lisboa em 1821. Seu irmão, José Borges de Barros, teve envolvimento na Con-
juração Baiana de 1798, embora Domingos, ao que parece, tenha seguido outra vertente de
inserção política, vinculado aos sucessivos governos, portugueses e brasileiros. E o próprio
Domingos Borges de Barros escreveria a seu (literalmente) compatriota Manuel de Araújo
Guimarães uma exaltação da terra natal, isto é, da capitania onde nasceram: “em que fosse
a Bahia o lugar primeiro em que S. A. R. honrou com sua presença, que o primeiro Jornal
feito no Rio de Janeiro o seja por um Baiano, e que nele se imprimam versos feitos em Paris
por outro Baiano, e em memória do fasto, que mais felicita o Brasil” (O Patriota, 1813, I, 1, 96).

Era, pois, uma exaltação à pátria local, mas no âmbito do Brasil, que, por sua vez,
aparecia integrado à Monarquia portuguesa. Anote-se alusão à rivalidade entre Rio e Bahia
como “metrópoles” luso-brasileiras.

Outro colaborador nascido na Bahia foi Domingos Alves Branco Moniz Barreto,
brigadeiro, que ficaria conhecido por ter proposto, numa sessão maçônica de 1822, o título
de imperador para o príncipe Pedro de Alcântara. Membro de família com ampla inserção
econômica e administrativa, Domingos Alves foi administrador colonial e imperial, depu-
tado pela Bahia em 1831 e autor, também, de memórias e estudos de caráter utilitário
sobre as populações indígenas e a escravidão africana.

Também baianos e colaboradores de O Patriota foram José da Silva Lisboa (futuro
visconde de Cairu, 1756-1835) e seu filho Bento da Silva Lisboa (1793-1864). Pode ser
incluído nesse grupo José Bernardes de Castro, que, embora nascido no Reino de Portugal,
exerceu o cargo de deputado da Mesa de Inspeção da Bahia e seria um dos primeiros
diretores da Impressão Régia no Brasil, ao lado de José da Silva Lisboa.

17 Sobre o personagem e sua produção intelectual, ver o artigo de Sérgio Alcides publicado neste volume.
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Cabe destacar, portanto, a estreita relação entre Bahia e Rio de Janeiro, que formavam
o principal pólo de poder político, administrativo e cultural no território brasileiro entre
fins do século XVIII e princípio do XIX. Ou seja, a antiga capital (até 1763) e a nova capital
da América portuguesa. Desde meados do século XVIII as elites culturais, políticas e admi-
nistrativas da Bahia buscavam formas de, por meio de atividades de caráter científico e
cultural, não perderem espaço no novo reordenamento territorial que se construía na Amé-
rica portuguesa, com a proeminência da região Centro-Sul, mais tarde denominada Sudes-
te: o surgimento da malograda Academia Brasílica dos Renascidos em Salvador fora um
exemplo dessa tendência que, de certo modo, será retomada pelos letrados de O Patriota

(Kantor, 2005).

O Brasil tinha 13 centros urbanos com a condição jurídica de cidade ainda em 1826.18

A província do Rio de Janeiro possuía uma cidade (a imperial) e 17 vilas, divididas em seis
distritos. Porém, a Bahia era a mais privilegiada do Brasil, do ponto de vista urbano: tinha
número maior de vilas (26) e cinco cidades, além de projetar influência administrativa sobre
dois governos menores, Sergipe e Espírito Santo – com um distrito cada. Vê-se que, do
total de 13 cidades nacionais, seis estavam na Bahia e Rio de Janeiro no começo do século
XIX – o que demonstra concentração de poderes e desigualdade territorial das prerrogati-
vas políticas e administrativas.

Tomando-se os mapas como documentos históricos, é possível dimensionar em ou-
tra perspectiva o tema pátria/nação, que vem sendo objeto do presente texto. O primeiro
mapa que selecionamos, em ordem cronológica, impresso na Inglaterra, é datado exata-
mente de 1 de setembro de 1822, ou seja, antes da oficialização da Independência brasilei-
ra.19 O Reino do Brasil dividia-se em 14 capitanias gerais. Vê-se algo sugestivo: as capitanias
estavam destacadas em cores diferentes. Eram as pátrias locais, no interior do Reino do
Brasil, caracterizando-se aqui pátria como local de nascimento (não a cidade, mas a capita-
nia). E da mesma forma, as fronteiras entre elas, como também os limites com os países
vizinhos, representavam-se em traços mais espessos, demarcados. Esse tipo de ilustração
em cores, com as divisões acentuadas, parece reforçar a concepção de falta de unidade ou
de laço expressivo entre as capitanias, da mesma forma que se revigora a distinção com a
América espanhola.

Outro aspecto pode ser assinalado no mesmo mapa: os nomes de tribos indígenas
(bororos ou caiapós, por exemplo) aparecem com letras de tamanho médio – maiores do
que as que nomeavam as cidades e rios e menores que as usadas para os nomes das capita-
nias. Mesmo que os rios e cidades fossem mais numerosos, aquela presença sublinhava a
persistência e importância, no raiar do século XIX, das tribos na ocupação do território,

18 Cf. Carte géographique, statistique, historique et politique du Brésil. des. et gr. par J. M. Darmet, écrit par Hacq, … Lieues de
25 au degré 200 [=0m06. I: 14:750.000 environ]. Paris: J. M. Darmet, [1826] s. d., I flle. avec édit. col. 290 X 319,
utilizada como referência para a quantidade de cidades e vilas.

19 Brazil. 350 British milles [=0,035; 1:16.000.000 environ]. London: Sherwood, Nelly and Jones, march 1 st 1822. 1 flle.
en coll.
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apresentado aqui como heterogêneo em sua configuração administrativa e populacional.
Resumindo: esse registro geográfico apresentava imagem do Brasil Reino – separação níti-
da entre as capitanias, que pareciam assim sem maiores vínculos entre si, como que expres-
sando unidades com boa dose de autonomia, espaço onde as tribos de índios pareciam ter
mais peso do que as cidades.

 Cotejando-se o mapa com o jornal, vemos que nas páginas de O Patriota havia vários
relatos sobre populações indígenas na América portuguesa: caunés, coroados, goitacazes,
guaicurus, paiaguás, parecis, quanás, quaxis, tamoios e xaminocos. E tais registros encon-
tram-se na perspectiva científica e civilizatória de melhor conhecer e controlar o território e
as gentes (ou gentios) que nele habitavam.

Porém, no mapa seguinte, impresso quatro anos depois na França, o quadro é apre-
sentado de forma diferente.20 As capitanias são substituídas pela nova organização nacional.
Introduz-se a divisão regional, em três grandes espaços: Oeste Marítimo – Grão Pará,
Maranhão e demais províncias (inclusive Pernambuco), chamadas comumente Províncias
do Norte; Governos Gerais do Leste – Bahia (e governos secundários de Sergipe e
Pernambuco), Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul; e Governos do Interior –
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Chama a atenção nesse mapa a inexistência de uma região chamada Nordeste. Bahia e
Rio de Janeiro formavam os governos do Leste, isto é, a região ainda principal na concen-
tração de poder político. O que possibilita releitura de análises que, para esse período,
enxergam um conflito entre Nordeste e Sudeste.21 Esse bloco Rio de Janeiro - Bahia ajuda
a explicar a ausência de repercussão importante dos movimentos de 1817 e 1824 nesta
província. Bem como situa a presença significativa de homens políticos baianos articulados
ao poder central durante o Oitocentos.

No mesmo mapa os limites entre as províncias não estão mais marcados com traços
fortes. As divisões internas parecem se apagar após a Independência – pelo menos no
papel. As fronteiras provinciais não se desenham nessa representação cartográfica – cuida-
do em reafirmar a unidade nacional por meio da integração territorial. Do ponto de vista
populacional, entretanto, ainda aparecia a heterogeneidade, nas tribos indígenas assinaladas
em letras grandes. Ou seja, a nação, ainda que inconclusa, sobrepunha-se às pátrias locais.

A Bahia, porém, tinha suas especificidades geopolíticas: antiga capital do período da
Colônia, estava situada (não apenas geograficamente) entre as duas metrópoles (Lisboa e
Rio de Janeiro), desenhando-se a permanência de laços mais sólidos com o Reino de

20 O mapa tem versões espanhola e francesa, em que a dimensão histórica e política é explicitada. Mapa Geografico,
Historico y Politico del Brasil, des. et gr. par J. M. Darmet, écrit par Hacq, … Lieues de 25 au degré 200 [=0m06. I:
14:750.000 environ]. Paris: J. M. Darmet, 1826. I flle. avec édit. Carte Historique et Politique du Brésil, des. et gr. par J. M.
Darmet, écrit par Hacq, … Lieues de 25 au degré 200 [=0m06. I: 14:750.000 environ]. Paris: J. M. Darmet, s. d., I flle.
avec édit. col. 290 X 319.

21 O historiador Carlos Guilherme Mota (1972), entre outros, utiliza a dicotomia Nordeste e Sudeste para 1817 e 1822.
Os mapas regionais nesse momento agregavam numa mesma região Bahia e Rio de Janeiro, a exemplo da Carte de
la Côte Orientale du Brésil, BNF, Cote Ge D13896, 1826.
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Portugal – que apareceram, inclusive, na guerra da Independência. Havia, por assim dizer,
três cidades com peso de metrópole nesse período do mundo luso-brasileiro: Salvador já
deixara tal condição, mas preservava peso e influência.

É como se as trajetórias desses homens de letras do jornal O Patriota expressassem o
espaço triangular entre os pólos centrais onde se moviam e atuavam as elites administrati-
vas, políticas e culturais: Lisboa, Salvador e Rio de Janeiro. Vários tinham empregos na
administração pública, muitas vezes paralelamente às atividades liberais, demarcando-se
uma parcela ainda restrita de intelectuais profissionais. Vinham de diversas capitanias,
marcadamente do Rio de Janeiro e Bahia, seguidas de Minas Gerais. Podem ser caracteriza-
dos como agentes da construção de uma República das Letras, isto é, de um novo tipo de
esfera pública. Tendência que aparece em vários escritos, inclusive no do padre Joaquim
José Leite que, da longínqua Ásia portuguesa, alegrava-se com a “infinidade de objetos
novos que agora no Brasil se vão a ver, e sobre que se há de escrever” (O Patriota, 1813, I,
5, 19).

Chegariam a obter cargos públicos (eletivos ou administrativos), realizando assim cru-
zamento expressivo com elites parlamentares e governamentais; recebiam condecorações e
alguns títulos de nobreza; aproximavam-se, em alguns casos, do círculo da Corte, mas
também sofriam perseguições que apesar de nem sempre se fixarem num afastamento
definitivo da cena pública, serviam, em muitos casos, para enquadrar os comportamentos
políticos, de acordo com os parâmetros do poder monárquico.

Apesar da ressalva de Borges de Barros tentando defender a pátria como local de
nascimento, pode-se dizer, pelo tipo de inserção deste grupo de homens de letras, que os
baianos presentes nas páginas de O Patriota como que preteriram sua pátria (local de nasci-
mento) em favor da Pátria (espaço de atuação intelectual e política) e da nação portuguesa,
que incluía a América. Eles não buscavam, em 1813, um corpo político baiano autônomo
e até independente de Portugal e das demais capitanias americanas (como se desenhou na
própria Conjuração Baiana de 1798 entre boa parcela das elites locais), mas sim uma inser-
ção cada vez mais enraizada da Bahia dentro da nação portuguesa – ou luso-brasileira,
como querem alguns –, pautando sua atuação política, científica e intelectual pelo viés
institucional, pela ampliação de poderes no interior do Estado, não buscando subvertê-lo,
mas sim reformá-lo.22

Tal enquadramento aparece nos exemplos de outros colaboradores de diferentes par-
tes da nação portuguesa: Mariano José Pereira da Fonseca (Rio de Janeiro, 1773-1848),
futuro marquês de Maricá, detido pelo chamado crime de leitura no Rio de Janeiro em
1794; ou ainda no caso, notório, de Manuel Inácio da Silva Alvarenga, bacharel em Coimbra,
envolvido no mesmo episódio. Oriundo de Minas Gerais era Jacinto Nogueira da Gama
(São João del-Rei, 1765-1847), futuro marquês de Baependi, militar, homem de ciência e

22 Sobre a Conjuração Baiana de 1798, ver, entre outros, Tavares, 1975, 2003 e Jancsó, 1996.
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deputado na Constituinte de 1823. Paralela ao que chamamos aqui das três metrópoles,
Minas Gerais ganha, com a mineração, em importância econômica e intelectual desde
meados do século XVIII, mas sem o peso do poder político e administrativo.

Ao lado e até mais do que o chamado grupo baiano, outro perfil se destacava no
conjunto de colaboradores: o de militares-cientistas-membros da administração públi-
ca. Além de Araújo Guimarães, Nogueira da Gama e Moniz Barreto, podemos incluir
nesse rol Francisco de Borja Garção Stockler (Lisboa, 1759-1829), barão de Vila da
Praia, formado em matemática em Coimbra, acusado de jacobinismo pelo Santo Ofí-
cio, mas que, com a instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, passa a exercer
importantes atividades como militar e homem de ciência, com atuação em trabalhos
de obras públicas.

Ainda nesse campo tivemos José Saturnino da Costa Pereira (1773-1852), irmão de
Hipólito da Costa, como já citado, ambos nascidos na então colônia do Sacramento: pro-
fessor da Academia Militar do Rio de Janeiro, lecionava ou escrevia sobre história natural,
geometria, geografia e cartografia. Do mesmo modo, José Mariano Pereira de Andrade,
militar português, chefe da esquadra em 1817 no Brasil, professor de matemática e orató-
ria, foi outro que colaborou no periódico.

Herdeiros e continuadores do absolutismo ilustrado e fundadores do liberalismo po-
lítico, no mundo luso-brasileiro, pontificavam também nas páginas de O Patriota os escrito-
res, estadistas e homens de ciência Silvestre Pinheiro Ferreira (Lisboa, 1769-1846) e José
Bonifácio de Andrada e Silva (Santos, 1764 - Rio de Janeiro, 1837).

A inserção no Estado português aparecia, pois, não apenas no exercício de cargos-
chave, mas também pela extensão geográfica, além-mar, ou seja, além da América e da
Europa, como no caso de outros colaboradores. Luiz Prates de Almeida e Albuquerque:
perseguido pelo ministro Tomás Antonio Portugal na época da República de 1817, seria
deportado para Goa, onde chegou a redigir a Gazeta de Goa e faleceu em 1822. Sem
esquecer o padre Joaquim José Leite (1764-1853), que escrevia de Macau, onde desenvol-
veu trabalhos de gramática. É desse autor um texto instigante, “Grammatica Philosophica”
(O Patriota, 1813, I, 5, 18-29), no qual procura repensar e propor novas nomenclaturas para
fauna, flora e toponímia no Brasil, realizando, também, uma verdadeira hierarquização de
vilas, cidades e capitanias, além de discutir o conceito de colônia. Trata-se, no conjunto dos
trabalhos, de um texto original e criativo que, dentro dos parâmetros da época, procura
redimensionar e renovar as referências simbólicas, na perspectiva de criar uma identidade
brasileira, no âmbito da nação portuguesa.

Ao mesmo tempo militar e presente em outras partes dos domínios portugueses,
temos Antonio de Saldanha da Gama (Lisboa, 1778-1839), chefe da esquadra da Armada
Real e capitão-general de Angola em 1814. Sem deixar de lado uma “História Natural” da
Ilha de Cabo Verde (O Patriota, 1813, I, 3, 23-54), do naturalista João da Silva Feijó (Rio de
Janeiro, 1760-1824).
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Vê-se, pois, que a dimensão patriótica contida no jornal abrangia quatro continentes,
que compunham os territórios da nação portuguesa, e aqui estava um dos sentidos cruciais
da polissemia do termo estudado. O alcance do patriotismo correspondia, geograficamen-
te, à extensão nacional portuguesa.

A atuação predominante, ou exclusiva, no âmbito da literatura (ou letras, como se
dizia) não era comum nesse grupo, mas aparece no conhecido poeta, o padre Antonio
Pereira de Sousa Caldas (Rio de Janeiro, 1762-1844).

Trata-se de discussão interessante na conformação dessas gentes das letras (Gens de

Lettres) e que, já na Encyclopédie, se colocava na perspectiva de diferenciar e, ao mesmo
tempo, aproximar os homens das letras e os homens da ciência. Entendendo-se os primei-
ros como os que cultivam somente erudição variada e amena, e os segundos como os que
se dedicam às ciências abstratas e de utilidade mais sensível.23 O perfil geral das gentes das
letras do século XVIII, do ponto de vista das dimensões do conhecimento que deviam
obter, de suas delimitações intelectuais, mas também pelo comportamento social e cultural,
foi desenhado por Voltaire e permaneceria como um paradigma dos dilemas e possibilida-
des do “sábio ilustrado”.24

Esse era, em linha geral, o perfil dos homens que conformavam uma res publica das
letras expressando-se nas páginas de O Patriota. Apesar das diferenças individuais e de
algumas variantes, temos figuras que apareciam vinculadas às atividades do Estado e
da nação portuguesa, com destaque para os militares-cientistas e para os nascidos na Bahia,
sem esquecer os que, tendo sofrido ou presenciado algum tipo de repressão, enquadraram-
se nas formas vigentes dos espaços públicos, sem abrir mão, porém, de tentar reformá-los,
pela propagação das luzes do saber e da ciência, por meio do ensino, da palavra impressa
e da atuação administrativa. Dentre eles estavam alguns dos que seriam os primeiros intelectuais
profissionais no fim do período colonial e no Brasil independente. Nesse período, de 1813-
1814, ainda tempos de absolutismo, mas também de pós-Revolução Francesa, eles atuavam
numa estreita faixa, ou corda bamba, pois a ampliação dessa esfera pública moderna só ocorre-
ria de maneira mais consistente a partir do processo de implantação do constitucionalismo, após
o Movimento do Porto e a Independência, ainda que com limitações.25

Do ponto de vista das sociabilidades culturais, as academias de tipo ‘ilustrado’ haviam
sido reprimidas na América portuguesa, entre meados e fins do século XVIII, e sabe-se que
novas formas de associação só começariam a surgir abertamente e de maneira sistemática
a partir de 1822, com avanços e recuos. Logo, em 1813-14, tendo perdido os tradicionais
espaços acadêmicos e sem ainda terem conquistado efetivamente outras sociabilidades políticas
e culturais, os homens de letras encontraram e criaram, através do espaço impresso de

23 Verbete “Lettres”, na Encyclopédie..., s. d.

24 Verbete “Gens de Lettres”, escrito por Voltaire, na Encyclopédie..., s. d.

25 Sobre a cultura política e espaços públicos nos anos 1810 no Rio de Janeiro, ver Slemian, 2000. Para os espaços
públicos e formas de sociabilidade nos anos 1820-1830, ver Morel, 2005.
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O Patriota, um campo (ainda que provisório)26 de sociabilidade, isto é, de convívio, interlocução
e possibilidade de expressão, espaço abstrato ou virtual, mas que ao mesmo tempo se
materializava nas folhas de papel impresso.27

Do ponto de vista da história da imprensa periódica no Brasil, hoje podemos saber
que O Patriota situa-se também numa espécie de intermédio. Isto é: após o surgimento em
1808 dos dois periódicos luso-brasileiros dirigidos ao Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro e Correio

Braziliense, e antes da explosão da palavra impressa que sucede o Movimento Liberal do
Porto e acompanha a Independência, nos anos 1821-1822. Nesse, digamos, intervalo, são
impressos na América portuguesa (não por acaso na Bahia) A Idade d’Ouro do Brasil e As

Variedades ou Ensaios de Literatura, respectivamente em 1811 e 1812. Sem esquecer os diver-
sos jornais impressos no Reino de Portugal ou mesmo pelos portugueses exilados na Ingla-
terra e que circulavam da maneira corrente no Brasil.28

Se aceitamos a clivagem que indica, para os homens de letras do início do século XIX,
o dilema de buscarem as referências no “sábio ilustrado” setecentista ou, então, no nascente
escritor de tipo patriótico que florescera após a Independência dos Estados Unidos e
durante a Revolução Francesa, constante no século XIX (quando travava discussões e críti-
cas políticas na cena pública), podemos então perceber que os colaboradores de O Patriota

situavam-se numa espécie de penumbra, dessas que, ao entardecer de uma era, antecedem
o amanhecer de novos tempos ainda não definidos.

Uma Disputa Interna

O universo de pessoas envolvidas com o jornal O Patriota não se limita, como é sabi-
do, à lista dos colaboradores. Outro grupo que se destaca é o dos assinantes, isto é, os que
financiaram a publicação durante sua existência, juntamente com os leitores não nomeados
ou identificados.29

Sem pretender aqui um estudo mais sistemático ou aprofundado desses assinantes,
podemos indicar algumas questões que se formulam com base na leitura dessas duas listas
(O Patriota, 1813, I, 6, 103-108 e 1813, II, 6, 89-91). Na primeira constavam, salvo engano,
163 nomes que adquiriram um total de 190 exemplares.30 Número subestimado da tira-
gem, pois não incluía a venda avulsa nem o nome de todos os assinantes, como explica o
redator. Nem o conjunto de leitores, pois era comum que um exemplar fosse lido por mais

26 Para a noção de provisoriedade das formas políticas e conceituais, na crise do sistema colonial português, ver
Jancsó & Pimenta, 1999.

27 Sobre as sociabilidades culturais e científicas de fins do XVIII, ver Domingues, 2001 e Kantor, 2005.
28 Para o surgimento da imprensa no Brasil, ver a obra clássica de Nelson Werneck Sodré, 1978, e, também, Morel &

Monteiro de Barros, 2003.
29 O perfil dos assinantes foi levantado inicialmente no trabalho de Oliveira, 2004. Ver as análises no texto de Tania

Bessone, “Redatores, livros e leitores em O Patriota”, nesta edição, sobre as diferentes facetas do público leitor do
periódico.

30 J. C. de Oliveira (2004) contabilizou 190 assinantes e identificou 135 desses nomes.
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de uma pessoa, embora linguagem e conteúdo de O Patriota não parecessem facilitar trans-
missão oral ou leitura em grupos em voz alta, como era freqüente na época. Tratava-se de
um periódico científico e literário, prevendo uma leitura mais individualizada.

A lista se compunha de nobres, dos próprios colaboradores do jornal, de membros
da Igreja e de outros nomes ainda não identificados, possivelmente comerciantes entre eles.
É encabeçada pela princesa do Brasil, d. Carlota Joaquina (ainda não era rainha, pois
d. Maria I vivia) e pela infanta d. Maria Isabel. Havia os barões de São Lourenço e do Rio
Seco, os condes dos Arcos, de Belmonte, Caparica, Cavaleiros, Galvêas, da Palma e da
Ponte, os marqueses de Borba e de Torres Novas, além de outros nomes pertencentes,
provavelmente, à fidalguia não titulada. O conde dos Arcos, último vice-rei do Brasil,
governava então a Bahia, onde seria sucedido, aliás, pelo conde da Palma. Constavam
também o arcebispo e a Biblioteca Pública da Bahia.

Mesmo com esse prestígio inicial, O Patriota não pode ser considerado publicação
oficial. Ainda que manufaturado na Impressão Régia e com as licenças reais, até onde
sabemos não recebia diretamente verba pública, mas, sim, contribuição dos assinantes,
ainda que muitos destes fossem expoentes ou funcionários governamentais. O convívio,
numa mesma lista, da alta nobreza lusa e de estadistas ao lado dos funcionários, homens de
ciência e de letras é sugestivo nesses primeiros esboços da República das Letras em solo
brasileiro. O que estava em jogo, pois, era a consolidação de uma camada de homens de
letras que, aptos a serem leitores, davam um passo adiante e formavam um público privi-
legiado, de redatores ou, como se dizia, de escritores públicos. Sábios, literatos, “ilustra-
dos”, “esclarecidos” se colocavam como agentes, mesmo sem a legitimidade de se consti-
tuírem como força moral e crítica para interferir nos negócios públicos. Nesse princípio do
século XIX, tal posição era uma espécie de nostalgia da República das Letras que brilhara
no século anterior, mas acenava para um plano efetivo de relações naquela sociedade.

Mais do que um encontro entre letrados, a lista nos permite detectar a consolidação de
alianças que aproximassem essa elite cultural das elites dirigentes e dominantes. Esses ho-
mens de letras buscavam uma integração com outros grupos de poder, que não interliga-
vam necessariamente o campo cultural. Enquanto essa articulação específica durasse, dura-
va o jornal.

O fato de a maior parte dos colaboradores ser de assinantes do periódico indica, pois,
que estavam investindo ali algum dinheiro – e é provável que não recebessem pagamento
pelo que escreviam. A profissionalização intelectual era para poucos, pouquíssimos. Mas,
ao escreverem e pagarem estavam investindo, está claro, em algo que poderíamos chamar
aqui de pátria, incluindo alguns de seus variados sentidos já explicitados.

A segunda lista, publicada um semestre depois da primeira, apresenta um decréscimo
de cerca de 40%: passa para 104 assinantes e torna-se bimestral. Permanecem apenas dois
barões e quatro condes, da nobreza titulada. O que teria mudado? O periódico passa por
um enfraquecimento que levaria a seu fim. Essas limitações parecem ser de dois tipos:
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um, talvez, inerente a esse gênero de publicação, uma espécie de descompasso entre as elites
econômicas e políticas com as culturais, gerando, da parte destas últimas, ressentimentos e
queixas de abandono e incompreensão, presentes, aliás, já na Introdução ao primeiro nú-
mero do jornal.

A outra limitação parece ser mais íntima à própria razão de existência de O Patriota,
isto é, disputas internas no Estado português, envolvendo definições e rumos da própria
nação, cuja sede da Corte se encontrava, como se sabe, no Rio de Janeiro. Note-se que na
primeira lista de assinantes figuravam o conde e a condessa de Linhares. Ora, é sabido que
d. Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812), o conde de Linhares, falecera no Rio de Janei-
ro em janeiro de 1812, isto é, um ano antes do surgimento do jornal – morte que, aliás,
envolveu persistentes rumores de sérias desavenças com o príncipe regente d. João e até de
possíveis sintomas de envenenamento do conde, que agonizou vários dias antes de falecer.
Diversos autores, desde testemunhos da época, viajantes, cronistas, como também histo-
riadores do século XIX, mencionam a possibilidade de assassinato ou suicídio do conde de
Linhares, bem como a agressão física que teria sofrido de d. João.31

O grupo de colaboradores de O Patriota era composto, basicamente, do que se pode-
ria chamar, em metáfora astronômica, de planetas ou satélites da constelação do Império
luso-brasileiro,32 capitaneada e formulada pelo fidalgo português d. Rodrigo de Sousa
Coutinho, afilhado de batismo e herdeiro político direto do marquês de Pombal e seu
“despotismo ilustrado”, além de chefe do chamado “partido” inglês em Portugal. Projeto
que desaguaria, a contragosto de seus adeptos, na separação entre Portugal e Brasil, rom-
pendo os laços entre os dois hemisférios.

D. Rodrigo, como se sabe, foi padrinho político e mecenas de toda uma geração,
chamada de 1790, a começar pelos que se congregaram e trabalharam para a Tipografia do
Arco do Cego, em Lisboa. Por iniciativa de d. Rodrigo foi criada essa Casa Literária
do Arco do Cego, um dos centros de arregimentação do saber e das elites letradas nascidas
na América portuguesa, que funcionava como casa de edição e oferecia trabalhos remune-
rados de redação e tradução. Por ela passaram, quando estudantes, nomes como os dois
irmãos Andrada, Martim Francisco e Antonio Carlos, além de Manoel Jacinto Nogueira da
Gama, futuro marquês de Baependi, e José Feliciano Fernandes Pinheiro, futuro visconde
de São Leopoldo, personagens de destaque no Brasil pós-Independência. O estabeleci-
mento era dirigido pelo frade franciscano José Mariano da Conceição Veloso, natural da
capitania de Minas Gerais, naturalista, botânico, membro da Academia Real de Ciências de
Lisboa e autor da Flora Fluminense (publicado em 1999 em volume organizado por F. M.
Guedes Campos).

31 Para o falecimento do conde de Linhares no Rio de Janeiro e suas repercussões naquele contexto, ver Lyra 1994:
145-149.

32 Para situar esse projeto seguimos aqui o livro de Lyra, 1994. Consultar também Silva Dias, 1986, sobretudo o
capítulo IX. Ver também os trabalhos anteriores: Maxwell, 1978, e Silva, 1986.
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D. Rodrigo teve carreira singular entre a nobreza e a administração pública lusitanas.
Durante estada na França, em período anterior à Revolução Francesa, conviveu com figu-
ras marcantes da Ilustração, como o abade Raynal e d’Alembert, mantendo com o primei-
ro estreita correspondência.33 De volta a Portugal, é nomeado ministro da Marinha e Ultra-
mar em 1798, quando d. João era príncipe regente. Um dos primeiros desafios do novo
ministro foi ordenar a repressão à chamada Conjuração Baiana, quando cunhou a conheci-
da expressão “abomináveis princípios franceses”.

Logo d. Rodrigo apresenta à Junta de Ministros um projeto ambicioso e abrangente
de reformas do Estado português, que consistia em alguns pontos básicos (Lyra, 1994).
Em sintonia com o multifacetado ideário iluminista, colocava-se a existência de uma união
natural entre as diversas partes do mundo português que, diante das novas relações interna-
cionais (Revolução Francesa e suas possíveis conseqüências, crescente influência da Inglater-
ra sobre Portugal), deveria reformular-se de maneira profunda para manter-se unido. Ou
seja, d. Rodrigo, numa perspectiva reformista, propunha um novo império atlântico, inspi-
rado nas formulações de Adam Smith sobre as possessões nacionais e também retomando
idéias do bispo Azeredo Coutinho, que pregava uma redefinição de papéis que gerasse um
outro equilíbrio geopolítico no âmbito da nação portuguesa. Nesse império renovado,
haveria dois centros de força, um na Europa e outro na América, espécie de sistema fede-
rativo, em que Portugal ibérico seria o pólo dinamizador e entreposto das riquezas do
Brasil, intermediando as relações com o resto do mundo. Mas, cabendo à América portu-
guesa um papel político mais acentuado, ou, como disse o mesmo d. Rodrigo, era preciso
uma reorganização administrativa das “províncias da América, que se denomina com o
genérico nome de Brasil” (apud Lyra, 1994: 69). Assim, em termos de recíproca vantagem
e prosperidade se firmariam as bases desse império adjetivado de “grande”, “poderoso”,
“venturoso” etc. E que retomava antiga utopia portuguesa de elevação de um Quinto
Império com sede na América, com a aspiração de dominar a maior parte do mundo. Vale
lembrar que d. Rodrigo de Sousa Coutinho, antes de 1808, possuía considerável parcela de
terras em Minas Gerais e que seu interesse pelo Brasil, como projeto político, tinha também
bases materiais.

Integraram-se a esse amplo projeto, sob a coordenação direta de d. Rodrigo, nomes
expressivos nascidos na América portuguesa, como Hipólito da Costa, José Bonifácio de
Andrada e Silva, Manuel de Arruda da Câmara, Elói Ottoni, Antonio de Moraes e Silva,
sem contar outros que seguiriam a mesma linha, como Silvestre Pinheiro Ferreira, propon-
do o Brasil como sede da Monarquia lusa. Apesar das diferenças individuais, esses persona-

33 Guillaume-Thomas François Raynal (1713-1796), abade francês autor do best-seller Histoire Philosophique et Politique des
Établissements et du Commerce des Européens dans les Deux Indes, 1770 (em dez volumes com reedições), em que tecia
críticas ao absolutismo e às formas de exploração dos europeus nos demais continentes, considerado um dos
precursores das teorias de independência e usado como exemplo por rebeldes independentistas no Novo
Mundo, apesar de sua perspectiva reformista em diversos pontos. O Livro IX de sua Histoire trata da América
portuguesa e foi publicado em português com o título O Estabelecimento dos Portugueses no Brasil (Raynal, 1998). Jean
Le Rond de Alembert (1717-1783), escritor, filósofo e cientista francês, um dos autores da Encyclopédie.

cap1.pmd 11/23/2007, 1:15 PM34



 Pátrias Polissêmicas       35

gens tinham em comum o engajamento em tal tendência. Os próprios deputados das
capitanias da América portuguesa eleitos para as Cortes de Lisboa em 1821 estariam em
grande parte em sintonia com tal proposta, como se verá adiante.

E, ao arregimentar quadros políticos e intelectuais para o estabelecimento das novas
bases desse projeto modernizador e de um grande império, d. Rodrigo tinha em mente o
fortalecimento, entre eles, de uma identidade nacional portuguesa e a defesa da Monarquia
unitária, como se percebe nesta afirmação do futuro conde de Linhares:

o sacrossanto princípio da unidade, primeira base da Monarquia que se
deve conservar com o maior ciúme a fim de que o português nascido nas
quatro partes do mundo se julgue somente português e não se lembre
senão da glória e grandeza da Monarquia, a que tem a fortuna de perten-
cer. (apud Lyra, 1994: 69)

A chamada geração luso-brasileira de 1790 (em que se inclui Manuel Ferreira de Ara-
újo Guimarães) não romperia, porém, com tais princípios de unidade da Monarquia por-
tuguesa até início de 1822, cerraria fileiras em torno do príncipe Pedro e, só então, da
Independência do Brasil.34

A morte da figura aglutinadora de d. Rodrigo, no âmbito de disputas de poder na
Corte portuguesa, só pode ter abalado a harmonia da constelação, colocado em risco
acordos, alianças e articulações que vinham de duas décadas. José da Silva Lisboa, homem
pragmático, oficioso e conservador, qualificou o falecimento do conde de Linhares como
“calamidade nacional”. Seu desaparecimento mexeu, de alguma maneira, com pessoas,
grupos e interesses no interior do Estado, no qual os conflitos, está claro, já se desenvolviam
ou estavam latentes, mas podem ter se tornado mais agudos com o enfraquecimento e
desaparecimento de um de seus mais fortes representantes.

Em termos conjunturais, essa crise se expressava, no momento da morte de d. Rodrigo,
pela implementação e conseqüências imediatas do Tratado de 1810 com a Inglaterra, assi-
nado, da parte de Portugal, pelo próprio conde de Linhares quando ministro dos Negócios
da Guerra e Estrangeiros.35 A consolidação do Brasil como sede da Coroa portuguesa, os
benefícios que tal tratado parecia trazer ao Brasil, bem como os privilégios acordados à
Inglaterra, trouxeram viva insatisfação a consideráveis setores da sociedade portuguesa,
como grupos cortesãos no Rio de Janeiro e em Lisboa, setores burocráticos e políticos que
mantinham seus interesses no Reino de Portugal, bem como a burguesia comercial ibérica
que se sentia lesada pelo que parecia ser um duplo privilégio acordado ao Brasil e à Ingla-
terra. Na mesma ocasião o ministro Sousa Coutinho acordou pela não instalação do Santo
Ofício no Brasil, o que descontentou setores do clero.

34 Para caracterização inicial dessa geração, ver Maxwell, 1978.

35 Sobre esse tratado e algumas de suas repercussões, bem como para questões sobre o pensamento econômico do
período, ver os textos de P. R. de Almeida e de M. Morel em Dines, 2002.
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As reações ao Tratado de 1810 e aos rumos do Império luso-brasileiro foram intensas
e dirigiam-se, essencialmente, a d. Rodrigo de Sousa Coutinho e seu grupo político. Tal
tensão e suas contradições perpassavam até mesmo as páginas de O Patriota, como se vê na
transcrição (as transcrições nunca são inocentes) do “Manifesto da América Setentrional
contra a Grã Bretanha, trasladado da Gazeta da Filadélfia” (O Patriota, 1813, I, 2, 70). A
reprodução de textos oriundos da América espanhola era bastante instrumentalizada du-
rante o período joanino no Brasil, ainda mais em se tratando, como nesse caso, de uma
mediação com a Filadélfia, notório espaço de intercâmbio e expansão de uma cultura
política de tipo republicana, democrática e antibritânica, naquela época. Mas o que se
buscava, visivelmente, era atingir indiretamente a Inglaterra e seus aliados no mundo portu-
guês.36 Tal texto publicado evidencia contradição no grupo predominante de colaborado-
res, que em geral se alinhavam às diretrizes de d. Rodrigo, mas não estavam imunes às
injunções e pressões políticas no âmbito da Corte e buscavam, por sobrevivência ou con-
vicção, alianças com outros setores da nobreza e da burocracia.

Nesse contexto, o surgimento do periódico O Patriota explica-se justamente pela morte
de d. Rodrigo de Sousa Coutinho (que, aliás, fora patrono e idealizador da Gazeta do Rio de

Janeiro, da mesma maneira que patrocinara Hipólito da Costa antes do Correio Braziliense).
Ou seja, aparece como uma espécie de obra póstuma de d. Rodrigo, ou tentativa de
rearticulação de grupos e indivíduos que compunham e atuavam diretamente no Estado,
identificados, de um modo geral, com a perspectiva reformista e com a ênfase no Brasil
como local privilegiado no conjunto da nação portuguesa, ou com o poder pessoal do
conde de Linhares. Eram, sobretudo, os aliados e protegidos de d. Rodrigo que escreviam
na publicação, e isso pode ter levado, num momento posterior, a um recuo entre os que a
apoiavam, escreviam ou assinavam, quando tal demarcação vai se tornando evidente ou as
pressões e má vontade vão aumentando, apesar da relativa diversificação de seus colabora-
dores. Advém daí o fim do jornal, indicando, naquele momento, uma perda de espaço do
reformismo ilustrado e do grupo do conde de Linhares no interior do Estado português.

Apesar da aparência apolítica (como se as atividades científicas e sua divulgação se
realizassem fora das relações sociais de poder), o jornal esteve profundamente imerso nas
mutações e nos limites culturais e políticos de seu tempo histórico. Talvez O Patriota não se
apresentasse tão bem-feito quanto seu redator/coordenador gostaria. Mas já na Introdu-
ção ao número inicial estava indicado: não seria possível, naquelas circunstâncias, fazer mais
e melhor. Vimos, portanto, que o termo “pátria” e seus derivados tinham dimensão e
significados polissêmicos nas páginas do periódico estudado. Amar a terra e a gente, como
pregava a epígrafe do jornal: eram terras extensas, em quatro continentes, porém com
gente mais restrita, isto é, os republicanos das Letras ou, ainda mais precisamente, a conste-
lação de um grupo luso-brasileiro no âmbito da Coroa portuguesa.

36 Para as complexas relações das Américas espanhola e portuguesa no período, ver Pimenta, 2004.
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