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Tania Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira

REDATORES, LIVROS E LEITORES EM

O PATRIOTA
2

Ils [les journalistes] n’ont garde de critiquer les livres,

dont ils font les extraits, quelque raison qu’ils en aient;

et en effet, quel est l’homme assez hardi pour vouloir

 se faire dix ou douze ennemis tous les mois?

Montesquieu (O Patriota, 1813, II, 4, 93)

Refletindo sobre os lugares da história, Arlette Farge observou que “as palavras ditas
no século XVIII ou agora contam quase sempre estranhos acidentes, caminhos seguidos e
depois subitamente interrompidos, tentativas repensadas ou abortadas, confiscações de
poder, vitórias vacilantes” (Farge, 1999: 102).

O jornal em debate aqui, com a participação de diversos estudiosos, é O Patriota, e nele
muitas palavras foram escritas com uma forte preocupação de ensinar caminhos, tentar pos-
sibilidades para atingir vitórias no momento em que tudo era novo, no quesito publicações,
no Brasil. As palavras deste jornal também sofreram desvios e estranhos acidentes, e nossa
função aqui é tentar interpretá-las. Cada historiador convidado vai analisá-las na tentativa de
fornecer leituras possíveis de suas páginas, produzidas durante os anos de 1813 e 1814.

Questões como essas povoaram meu pensamento ao ser convidada para, juntamente
com outros historiadores, analisar O Patriota, jornal literário, político, mercantil. A leitura
deste periódico nos remete para uma reflexão acerca dos caminhos seguidos por aqueles
que começaram a experiência de publicar no Brasil, nos inícios do século XIX. Tarefa difícil
e arriscada. Caminhos interrompidos uniram-se às tentativas de registrar palavras para um
punhado de leitores, uma vez que, apesar de a imprensa ter, desde o século XVIII, um
papel importante na divulgação de informações e influência sobre a ainda incipiente opi-
nião pública, sobretudo na Europa, aqui quase tudo estava por ser feito.

A publicação integral de O Patriota traz à memória o esforço realizado pelo professor
José Honório Rodrigues e Diana Zaidman, naquela ocasião aluna do Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, que elaboraram o índice do
jornal, publicação que está incorporada ao CD-ROM no qual está digitalizado o periódico.
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Foi um trabalho minucioso levado a efeito pelos dois historiadores, em que o papel rele-
vante de Diana Zaidman na conclusão da tarefa que até hoje facilita a consulta a O Patriota,
destacado na introdução do índice, é objeto de elogios do próprio José Honório.1 No
texto da apresentação, o historiador destacou também uma série de temas que considerava
“matéria relevante” para a literatura e para a história do Brasil, além de relacionar alguns
outros que certamente serão contemplados por nós, neste estudo coletivo (Zaidman &
Rodrigues, 1978).

Portanto, o convite feito por colegas para desdobrar esta tarefa de estudar mais
detalhadamente o jornal, a partir de um projeto de iniciativa da Biblioteca Nacional (Zaidman
& Rodrigues, 1978), é muito oportuno e integra análises de um conjunto documental im-
portante para a história da imprensa no Brasil. Nesta publicação são analisados o periódico
integralmente digitalizado e também o índice publicado em 1978, ambos instrumentos
facilitadores de consulta, cada qual com a linguagem de seu tempo, o CD-ROM com seus
recursos tecnológicos e o livro do índice com todas as qualidades que uma obra de referên-
cia pode ter.

Como divido minha contribuição com outros autores convidados, e que certamente
têm muito para aprofundar a análise do jornal, recortarei minha abordagem com base em
certas premissas e temas de minha predileção, alguns insinuados por Rodrigues na introdu-
ção do Índice. Minha leitura de O Patriota destacará aspectos que mais se aproximam de
meus interesses de estudo, isto é, o perfil dos redatores, com base em algumas seções de
autoria que explicitam a importância de seu desempenho, as referências aos livros e aos
leitores que se afiguravam na correspondência e nas resenhas e notícias bibliográficas.

O Patriota e a Imprensa

Os periódicos das primeiras décadas do século XIX no Brasil ainda guardavam mais
semelhanças com os folhetos e panfletos do que com os modelos gráficos e os formatos
de jornais da atualidade. O Patriota representa desdobramentos que o advento da imprensa
no Brasil permite analisar, agora de maneira mais complexa e ao mesmo tempo cômoda,
com todos esses novos recursos disponibilizados no CD-ROM (Zaidman & Rodrigues,
1978). Muitos historiadores têm-se debruçado sobre a importância da imprensa para a
cultura e as relações desta com a palavra escrita, além de seu impacto na sociedade.

Na França, um dos precursores foi Lucien Febvre, e posteriormente destaco as im-
portantes contribuições de Robert Darnton e Daniel Roche (Chartier, 1992; Chartier &
Roche, 1974; Darnton, 1979, 1992; Febvre & Martin, 1992; Roche, 1981). A historiografia
brasileira também tem apresentado textos que focalizam clássicas ou novas abordagens

1 Cf. CD-ROM de todo o conjunto digitalizado do jornal O Patriota. Jornal literário, político, mercantil, que inclui também
a publicação O Patriota 1813-1814: índice histórico, dirigida por Diana Zaidman e apresentada por José Honório
Rodrigues (Zaidman & Rodrigues, 1978).
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sobre história da imprensa e servirão de referência ao longo de nossa análise.2 Um estu-
dioso que muito elogiou O Patriota foi Carlos Rizzini, que o considerou “a melhor publica-
ção literária, não apenas da Colônia, mas do Reino, do Império sob Pedro I e da Regência”
(Rizzini, 1957: 159; Moraes & Camargo, 1993).

O jornal teve como fundador Ferreira de Araújo, baiano, professor, matemático, latinista,
poeta, militar e político, que o manteve em circulação primeiramente em regime mensal,
depois bimestral, modificando o formato e o preço do número avulso de $800 para
1$200, e o da assinatura, de 4$000 ao semestre para 6$000 ao ano.

Seus principais redatores foram Borges de Barros, Garção Stockler, Mariano Pereira
da Fonseca, José Bernardes de Castro, Camilo Martins Lage, Ildefonso da Costa e Abreu,
Pedro F. Xavier de Brito, Silva Alvarenga, José Bonifácio, Silvestre Pinheiro Ferreira e José
Saturnino. O primeiro citado, Borges de Barros, assinava-se de maneira intimista como B.,
e contribuiu de forma substancial com diversos artigos e traduções. Foi apelidado por José
Bonifácio de Pedra Parda, por ser mulato e por ironia ao seu título de nobreza, visconde de
Pedra Branca, e seria, mais tarde, pai da futura condessa de Barral (Rizzini, 1957).

Apesar de tão ilustres redatores, o público leitor nesse período ainda era muito escasso.
O alcance dos leitores também deve ser relativizado, pois o índice de analfabetismo no Brasil
no período variou entre 75% e 85% da população, levando-se em consideração as informa-
ções mais otimistas. O jornal foi impresso a partir da instalação da Impressão Régia, que
produziu, nas primeiras décadas do século XIX, um grande acervo bibliográfico.

Gráfico 1 - Obras impressas no Rio de Janeiro pela Impressão Régia, 1808-1822

2 Ver clássicos como Rizzini, 1988; Sodré, 1999 e Vianna, 1945.
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Gráfico 1 - Obras impressas no Rio de Janeiro pela Impressão Régia, 1808-1822 (Cont.)

Fonte: Neves, 2003: 35.

É importante assinalar também que o surgimento de O Patriota deu-se no contexto das
primeiras tentativas, no Brasil, da implantação de um ‘jornalismo cultural’, que desde o
século XVIII era muito freqüente na Europa, com o qual o editor procurava trazer aos seus
leitores ensinamentos e orientações, tentando aproximá-los dos interesses que julgava im-
portantes para serem recebidos por um público maior, do qual o jornalista seria o porta-
voz e intérprete (Palhares-Burke, 1995). No caso do Brasil, a imprensa periódica teve um
impulso mais amplo no momento da Independência e “nas duas décadas seguintes, quan-
do se dá a construção inicial do Estado Imperial” (Neves & Morel, 1998: VII).

No entanto, a partir de 1808, começou a se delinear uma imprensa periódica de opi-
nião, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, com redatores ou escritores que ainda não
tinham status de editores, mas que, apesar de restrições da censura, exerciam determinadas
prerrogativas que continham traços de liberdades, fazendo ecoar algumas idéias por meio
de seus impressos. Nessa perspectiva, marcavam suas posições ideológicas e procuravam
propalar conceitos que tinham objetivos políticos e pedagógicos. Algumas ‘gazetas’ publicadas
foram as familiares longínquas de um jornal inglês, de vida relativamente curta, mas que
deixou importantes influências na Europa ao longo do século XVIII, denominado The

Spectator. Esse jornal fundamentava seus objetivos na máxima socrática de que a virtude e o
conhecimento poderiam ser ensinados, para os editores, por meio dos escritos de jornais
(Palhares-Burke, 1995).

Não podemos esquecer que o estabelecimento da imprensa no Brasil deu-se quase
simultaneamente ao aparecimento de diversos jornais de cunho mais sistemático, no bojo
dos quais se insere o periódico aqui estudado. Com a Corte instalada, o Rio de Janeiro viu
crescer o número de livrarias, nas quais se divulgavam preponderantemente livros importa-
dos, alguns jornais e, de forma mais incipiente, diversos tipos de publicações que passaram
a ser mais acessíveis, em virtude da criação da Impressão Régia pelo decreto de 13 de maio
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de 1809, assinado por d. Rodrigo de Souza Coutinho. Esse ato oficial indicava a forma de
organização da instituição, bem como a criação de uma junta administrativa que ficaria
encarregada do exame de papéis e livros a serem publicados, até a nomeação dos censores
régios, em setembro de 1808.3

Mas o controle sobre comerciantes estrangeiros que quisessem se instalar no Brasil
permanecia ainda com raízes no passado colonial, e desde 1808 o governo português
acompanhava, por intermédio da Intendência Geral da Polícia, a entrada de imigrantes,
sobretudo franceses. A justificativa do controle incidia sobre o fato de haver “difíceis e
críticas circunstâncias do tempo”, menção discreta a algumas idéias libertárias francesas e às
invasões napoleônicas, vinculando-as ao fato de haver necessidade de evitar-se que sob “a
aparência de amigos, se não introduzam verdadeiros inimigos” (apud Ferreira & Neves,
1990: 191-192).

Portanto, a aventura de se criar um jornal naquele contexto, de rígido controle das auto-
ridades, era tarefa para escritores ou políticos, corajosos ou bajuladores, ou ainda homens de
letras desejosos de divulgar suas opiniões e idéias, atingir um maior público leitor, fornecendo,
além de informações históricas, peças literárias e relatos científicos para os cultivar. Não sem
riscos financeiros e pessoais, pois dependiam de subscrições e outros apoios, já que a venda
de jornais, tal como a conhecemos hoje, não era prática comum, e o público leitor, desconta-
das as ilusões de alguns, restringia-se a letrados, entre uma maioria analfabeta.

O Patriota apresentava-se ao seu público, já no seu subtítulo, como jornal literário,
político e mercantil, e continha sempre uma epígrafe singela e harmoniosa, que dava
algumas indicações do conceito do principal redator quanto à escolha do nome do perió-
dico: “Eu desta glória só fico contente / Que a minha terra amei, e a / Minha gente”4

(O Patriota, 1813, I, 1,1).5

Ou seja, logo de início optou por um conceito positivo da palavra “patriota”, mais do
que qualquer outro sinônimo que o nome pudesse significar à época. Fica patente, ao longo
da leitura do jornal, que o conjunto de seus autores e as escolhas temáticas direcionavam-se
para questões conceituais. A tendência do significado pendia para aqueles que amavam a
sua terra, muito mais que para aqueles que teriam um desejo revolucionário de ruptura.
Tudo isso foi reforçado por temas que deixam antever, no perfil dos escritores e colabora-
dores, pessoas que estavam mais inseridas no bojo das reformas e transformações que vão
marcar a Europa e o Brasil depois da derrota napoleônica.6

3 Verbete “Impressão Régia”, de Lúcia Bastos Pereira das Neves (LBPN), in: Vainfas, 2002: 165-166.

4 Ver na introdução do texto de Marco Morel, “Pátrias polissêmicas: República das Letras e imprensa na crise do
Império português na América”, neste volume, comentários sobre a autoria da epígrafe, atribuída ao poeta
português Antônio Ferreira (1528-1569). O redator e fundador do jornal chamava-se Manuel Ferreira de Araújo
Guimarães. Cf. O Patriota, folha de rosto do primeiro número do jornal, em janeiro de 1813.

5 As referências a O Patriota incluem: ano, subscrição, fascículo, página.
6 Ver o texto já citado de Marco Morel, nesta publicação, que trata também de maneira erudita e cuidadosa os

desdobramentos da palavra “patriota” e nomes assemelhados, a partir do título do periódico.
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Hipólito da Costa recebeu exemplares do jornal na Europa e comemorou:

Há dez anos, estando a Corte em Lisboa, ninguém se atreveria a dar a um
jornal o nome de Patriota, e a Henríada, de Voltaire, entrava no número
dos livros que não podiam ler sem correr o risco de passar por ateu, pelo
menos por jacobino. E temos agora que em tão curto espaço já se assenta
que o povo do Brasil pode ler a Henríada e pode ter um jornal com o
título de Patriota... Julgamos isto matéria de importância, porque é seguro
indício de que o terror inspirado pela revolução francesa, que fazia desa-
tender a toda proposição de reformas, principia a abater-se, e já se não
olha para as idéias de melhoramento das instituições públicas como ten-
dentes à anarquia, em vez de servirem à firmeza do governo. (Correio

Braziliense, XI, 924, dez. 1813, apud Rizzini, 1957: 160)

Venda e Circulação

Como circulou este jornal? A resposta vinha registrada no frontispício do primeiro
número. Publicado pela Impressão Régia, foi, desde os primeiros números, vendido na loja
de Paulo Martin, filho, na rua da Quitanda n. 34, por oitocentos réis, sendo que na mesma
loja se faziam subscrições a quatro mil-réis por semestre. Paulo Martin foi um dos primeiros
livreiros especializados estabelecidos no Rio de Janeiro, conhecidos à época como “tratantes
em livros” (Moraes e Silva, 1813).7 Tinha origem francesa e deve ter chegado ao Rio em
princípios do século XIX, a se considerar que em 1799 um requerimento dos juízes do Ofício
Livreiro à Junta do Comércio de Lisboa declarava que os mercadores estrangeiros

Não contentes com os prejuízos que tinham causado aos Suplicantes (...)
queriam presentemente aumentá-los Paulo Martin e Francisco Rolland
(...) intentando estabelecer duas casas de comércio de livros na cidade do
Rio de Janeiro, pretextadas pelos nomes de seus filhos nascidos no reino
ou naturalizado nele. (Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Junta do
Comércio, Livro 132, fl. 33-34)8

O requerimento se referia às questões de disputas existentes entre negociantes portu-
gueses e franceses, uma vez que estes últimos haviam adquirido certa hegemonia no comér-
cio livreiro em Portugal, desde o final do século XVIII. Especificamente, pedia que não
fossem concedidos passaportes aos filhos dos comerciantes Martin e Rolland para que
estes se dirigissem ao Brasil. No entanto, a contestação do comerciante francês Martin
afirmava que seu filho partia não na condição de livreiro, mas sim como “caixeiro de uma
casa de negócio da cidade do Rio de Janeiro, aonde ia aprender o comércio em geral e não
estabelecer casa de negociação de livros” (Ferreira & Neves, 1990: 194). Mas como pode-
mos confirmar pela própria informação de local de venda de O Patriota, a instalação de
Martin filho transformou-se em um promissor negócio livreiro no Rio de Janeiro.

7 Sobre tratantes em livros, ver Marrocos, 1939, carta 56.

8 Ver também Tania Bessone e Lúcia Bastos (Ferreira & Neves, 1990: 194) e Caeiro, 1980.
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Posteriormente, no ano 1814, o jornal imprimiu em sua folha de rosto um novo
local de referência. A terceira subscrição, para a publicação do número 1, já em regime
bimestral, passou a se fazer também na loja da Gazeta, de propriedade de Francisco Luiz
Saturnino da Veiga, a 6$000 réis pelos seis números, vendendo-se os números avulsos a
1$200 réis (O Patriota, 1814, III, 1,1).

Logo no texto inicial do primeiro número, o redator, como tributário de uma herança
iluminista e figura vinculada ao chamado “círculo de Dom Rodrigo”, reforçava a impor-
tância da palavra e do conhecimento das letras como fundamento de qualquer aperfeiçoa-
mento humano e base do progresso das ciências (O Patriota, 1813, I, 1, 3-4). Dizia, textual-
mente: “os sábios se propuseram a comunicar-se reciprocamente suas luzes” (1813, I, 1, 3).
Acrescentava, em seguida, uma pitada de preocupação com a qualidade dos temas debati-
dos e o desejo de não cansar os leitores: “Tenho curado de misturar notícias nacionais com
estrangeiras preferindo as primeiras” (O Patriota, 1813, I, 1, 8), frisando, antes, “Longe de
mim consumir o meu tempo, e cansar a paciência de meus leitores” (1813, I, 1, 6). Parecia
querer criar, para si e para o periódico nascente, uma distância consciente de muitos jornais,
hoje chamados “sensacionalistas”, como muitas folhas inglesas do final do século XVIII,
descritos por Robert Darnton como veículos de escritores não profissionais, sempre basea-
dos em fatos e anedotas recolhidos por interessados em vendê-las e exímios em distorcer
informações (Darnton, 2004).9

As Principais Referências

Os textos de O Patriota, portanto, tinham sempre um sentido de sobriedade, manten-
do-se no mais das vezes fiéis às intenções iniciais expostas no primeiro número. Mesmo nos
artigos que tratavam sobre temas de aparência exclusivamente científica, como agricultura ,
havia digressões eruditas sobre como deveria ser a verdadeira atitude de um estudioso: “É
uma espécie de mania que alucina os escritores menos filósofos, o quererem atribuir a
ciência ou à arte de que tratam uma antiguidade, que data quase com a do primeiro ho-
mem” (O Patriota, 1813, I, 1, 22).

A preocupação constante era manter sempre bem distribuídos o conhecimento e as
Luzes, informações de cunho literário, notícias políticas relevantes, permitindo que ocasio-
nalmente odes e poemas em homenagem a nomes de destaque na política e na vida cultu-
ral, contribuindo para parodiar Voltaire: “nascem as ciências e as artes, da necessidade ou
do acaso” (O Patriota, 1813, I, 1, 23).

9 Comentando características de alguns jornais, Darnton afirma: “as reportagens assumiam a forma de cartas enviadas
por ‘correspondentes’ não identificados. Não existiam repórteres profissionais. Muitos correspondentes eram
‘escritores de parágrafos’ ou escritores comerciais que percorriam os cafés coletando anedotas que redigiam em
textos curtos e vendiam para livreiros ou impressores. (...) Os parágrafos também eram enviados por leitores
comuns, que queriam fofocar em letras impressas; por autores a fim de promover seus livros; e por políticos que
queriam atacar adversários ou cultivar patronos”.

cap2.pmd 11/23/2007, 1:16 PM47



48        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

Outros textos recorrentes e de grande interesse, sobretudo para os pesquisadores de
história da ciência, tratavam de temas afeitos à medicina (O Patriota, 1813, I, 1, 59-67). Um
dos primeiros divulgava um inquérito proposto pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro,
em 1798, aos médicos, para que tentassem esclarecer os motivos que ocasionavam a inci-
dência de doenças endêmicas e epidêmicas na cidade. Uma das respostas, encaminhada
pelo dr. Manoel Joaquim Maneiros, permitiria ao leitor de hoje refletir sobre algumas
considerações que estão presentes ainda em nossas vidas, pois relacionava as doenças à
forma da distribuição do desenho das ruas e aos regimes de ventos, à arquitetura das casas,
à falta de higiene e asseio em locais públicos, ao ato de enterrarem os mortos dentro das
igrejas, e aconselhava ainda o aumento da vegetação dentro das cidades. E preocupação
bem generosa sugeria recolher restos, resíduos e lixo, mesmo das casas dos pobres, como
possível remédio para debelar doenças.

Além de textos com contribuições eventuais, o jornal exibia também uma gama de
redatores mais efetivos, já mencionados, que em alguns casos podiam se apresentar com
pseudônimos ou com um apelido de ocasião. Foi o caso de Mariano Pereira da Fonseca.
Uma de suas primeiras contribuições ao jornal foi o livro com as Máximas, Pensamentos e

Reflexões Morais, assinada genericamente como “Um brasileiro”. Registrava um texto que foi
ampliado e publicado na íntegra com um título semelhante (“Máximas, pensamentos e
reflexões”), às expensas do autor, em três volumes, entre 1837 e 1841. Em diversos núme-
ros do jornal foram publicados excertos das Máximas, que mantinham epígrafes com refe-
rências a poetas e escritores europeus admirados pelo autor.

Mariano (1773-1846), futuro marquês de Maricá e senador do Império (1826), no
período em que o jornal circulou (1813 e 1814) já passara por momentos difíceis, na
mesma cidade do Rio de Janeiro onde nascera, filho de um português, dono de uma
padaria.10 Estudou em Coimbra e formou-se bacharel em matemática e filosofia,
retornando ao Brasil em 1794. Após tornar-se membro da Sociedade Literária Carioca,
foi implicado na denominada Conjura Carioca, reprimida pelo conde de Rezende. Com
sua prisão houve também o arresto de sua biblioteca particular, que continha livros con-
siderados proibidos (Ferreira, 1989), de autores visados pela censura da época, como
Raynal, Voltaire, Marquis d’Argens e Rousseau, o que foi considerado por seus algozes
como um ato gravíssimo.

O conde de Rezende, mesmo depois que os acusados implicados na conjura foram
libertados por falta de provas, mantinha graves preocupações: “Continuo a temer as más
conseqüências desta revolução, e realizei investigações eficazes sobre a atitude e a forma de
pensar de algumas pessoas que desejavam formar um sistema semelhante ao da França:
amor pela Liberdade, desprezo pela Religião” (Ferreira, 1989: 967).11

10 Verbete “Mariano Pereira da Fonseca”, de Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (LBPN), in: Vainfas, 2002: 226-527.

11 Ver também Cavalcanti, 1930. Documentos interessantes sobre a influência das idéias da Revolução Francesa no
Rio de Janeiro, ao tempo do conde de Rezende. Extinção da Sociedade Literária por esse motivo.
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Em 1796, já libertado, seguiu carreira na administração, obtendo inclusive um cargo de
censor régio da Mesa do Desembargo do Paço, quando se revelou especialmente duro na
análise de obras francesas que, apesar de fazerem parte de sua biblioteca anteriormente
arrestada, classificava, nos seus pareceres, como “desprezíveis, vulgares e sediciosas, inten-
cionalmente voltadas contra o Trono, o Altar e os bons costumes” (apud Ferreira & Neves,
1990: 191). Como censor, era um crítico contundente de livros e autores franceses que
julgava mais acessíveis e de fácil leitura, portanto mais perniciosos ao bem comum. Consi-
derava, nesses mesmos pareceres, que as obras inglesas eram menos equivocadas, o que
talvez, pela limitação de muitos no acesso à língua, tornava-as mais eruditas e úteis a um
público restrito, mais seleto e que apreciaria a influência das Luzes, mas não se deixaria ficar
dependente de ideais revolucionários.12

Portanto, nas páginas de O Patriota, Mariano já expunha um novo viés político e as
novas escolhas quanto ao objeto de sua admiração literária. Quando dedicou a epígrafe de
seu primeiro texto n’O Patriota ao autor das Máximas, Pensamentos e Reflexões Morais, o francês
La Rochefoucauld (1813, I, 1, 91), deixou algumas pistas da motivação de sua escolha. Essa
pequena referência nos remete à biografia do poeta francês e talvez ajude na compreensão
das reviravoltas políticas e ideológicas que Mariano enfrentou ao longo de sua vida. Tal
como ele, François, duque de La Rochefoucauld (1613-1680), escritor moralista, sofreu
muitas transformações políticas e ideológicas desde a juventude até a maturidade. Recebeu
inicialmente formação para as armas, envolveu-se em conspirações que o empurraram
para o exílio, participou da Fronda, foi gravemente ferido, abandonou suas aventuras guer-
reiras e decidiu por integrar-se perfeitamente à Corte de Luís XIV, participando dos salões
de madame de La Fayette; publicou em 1664 sua primeira edição das Réflexions ou Sentences

et Maximes Morales, que foram objeto de críticas pela imagem pessimista dos homens que
revelavam (Vallaud, 1995).

O futuro marquês de Maricá13 (marquês, com grandeza, 1826) indicou, por meio das
escolhas nas epígrafes, referências que lhe eram caras e registrou admiração, talvez simpatia,
por acontecimentos nas vidas dos autores citados que tinham semelhanças com sua vida.
Ou, citando uma de suas máximas: “Os anos mudam as nossas opiniões, como alteram a
nossa fisionomia” (O Patriota, 1813, I, 1, 91). Posteriormente, em outros números do jornal,
publicou a continuação de suas Máximas, com epígrafes de Pope,14 Bacon15 e, quando não
o fez, optou por um registro da inscrição latina nosce te ipsum (conhece-te a ti mesmo). E a
compreensão de que a sabedoria é o mais importante fim a se atingir ficou registrada em
outra de suas máximas: “Como a luz em uma masmorra faz visível todo seu horror, assim
a sabedoria manifesta ao homem todos os defeitos e imperfeições da sua natureza”.

12 Cf. Ferreira & Neves, 1990, e Arquivo Nacional: Desembargo do Paço, caixa 171, pac. 3, doc. 43, 21-1-1819.
13 Foi agraciado primeiramente com o título de visconde, por d. Pedro I, foi também senador pela província do Rio

de Janeiro e em 1826 tornou-se marquês de Maricá, com honras de grandeza.
14 Alexander Pope (1688-1744), nascido na Inglaterra, autor de poemas didáticos, herói-cômicos e satíricos muito

importantes na literatura inglesa.

15 Francis Bacon, barão de Verulan (1561-1626), filósofo inglês e iniciador de uma teoria empirista do conhecimento.
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Livros para Leitores

Somente quando houve a paz européia, em 1815, diluiu-se a atitude negativa que havia
entre as autoridades portuguesas no Brasil quanto aos franceses. Mas, antes desse período,
tornaram-se rotineiros na imprensa carioca anúncios de comerciantes franceses, sobretudo
aqueles que tinham alguns livros entre suas múltiplas mercadorias de secos e molhados. Nas
páginas de O Patriota apareceram diversos tipos de divulgação de obras européias, sendo
algumas francesas, e geralmente autorizadas, isto é, aquelas de autores não censuráveis pelos
analistas locais, mesmo que algumas obras e autores ainda fossem alvo de censura e preju-
dicados pelas más condições das relações políticas entre portugueses e franceses. Com os
mecanismos de busca do CD, realizei pesquisa em todo o jornal, mas encontrei raríssimas
citações de J.-J. Rousseau, muitas vezes mescladas dentro de um poema, como acontece
também com o nome de d’Alembert (O Patriota, 1814, III, 1-2, 67). É importante destacar
que os instrumentos de busca do programa DocReader no CD-ROM às vezes não dão
respostas satisfatórias, pois o texto está sob a forma de imagens que não são compatíveis
com os registros de texto.

Só após a derrota de Napoleão e o desenrolar dos episódios políticos que mudaram
a correlação de forças na Europa e sobretudo na França, a migração francesa para o Brasil
foi aceita com menos restrições, transformando-se lentamente a percepção negativa em
relação aos franceses. A presença de franceses ligados ao comércio de livros se acentuou a
partir de 1816, e estas atividades ficaram muito visíveis em alguns jornais, sobretudo aque-
les que publicavam anúncios, como a Gazeta do Rio de Janeiro. Havia anúncios nos quais se
divulgavam ungüentos, bebidas, secos e molhados, assim como registros de impressos e
obras que eram descritas por temáticas ou denominadas como “modernas e constitucio-
nais” (Ferreira & Neves, 1990). O público-alvo seria aquele interessado na sua aquisição ou
no conteúdo das informações que se publicavam, sobretudo no tocante aos textos originá-
rios da Europa, e que a partir da chegada da Corte e posterior instalação da Impressão
Régia ficou mais informado e com melhores opções para a compra de livros.

Nos registros iniciais de O Patriota percebe-se a intenção de dialogar com seu público.
Para um jornal literário, nada melhor que um primeiro contato por meio de uma carta ao
redator, consultando sobre uma questão gramatical. À primeira vista parece banal, mas sua
leitura revelava tal erudição que deixava explícita a tendência do texto e a tônica das cartas. O
objetivo pedagógico da publicação inseria-se nesse recurso de cartas que consultavam sobre
pontos a “serem ensinados”. O recurso era comum em outras publicações e foi usado, em
diversos momentos, para introduzir questões que os redatores julgavam importantes.

Uma carta perguntava o que era uma sílaba ou um ditongo, e ela mesma expunha as
possíveis respostas, tratando sobre a forma de melhor escrever e partindo de ensinamentos
considerados básicos, com alguns destaques: “Como estas definições poderão ser úteis, ou
por exatas ou por fazerem despeitar em alguém a lembrança de outras melhores, tomo a
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liberdade de lhes dirigir, para que lhes queira dar um lugar no seu periódico, se julgar que
não são indignas dessa honra” (O Patriota, 1813, I, 1, 93). Completava sua consulta com
uma observação sobre o fato de o autor do texto ter “toda a estimação” pelo redator e ser
“seu muito atento venerador” (assina S.P.F.). O leitor autor da consulta, portanto, não devia
ser estranho ao grupo que atuava no jornal. Pelas iniciais, devia ser Silvestre Pinheiro Ferreira
(1769-1846), que a rigor poderia estar no lugar do redator quanto aos ensinamentos gra-
maticais mais eruditos conduzidos como resposta. Era também colaborador do jornal,
atividade que partilhava com aulas de filosofia no seminário São Joaquim. Essas seriam
suas ocupações naquele período, pois passava por uma difícil fase política, relegado que
fora ao ostracismo depois de recusar uma missão diplomática em Buenos Aires, por julgá-
la insignificante para seu potencial. Tudo isso era agravado pelo fato de ter encaminhado
uma representação ao príncipe d. João na qual expunha os males que oprimiam a Coroa
(Vainfas, 2002), o que o deixou muito vulnerável às críticas, talvez por ser excessivamente
sincero. Portanto, a correspondência com os leitores iniciava-se de maneira muito erudita,
dentro dos limites restritos da erudição dos leitores/redatores, permitindo uma resposta
com digressões sofisticadas, e muito completa, com a finalidade de dirimir algumas ques-
tões gramaticais da língua da pátria.

O jornal dedicava também, eventualmente, outra seção à correspondência mais mun-
dana, para assuntos menos eruditos, mas de profunda coerência com os objetivos originais.
Houve cartas que recuperavam o tema de louvor à pátria e ao lugar que nos via nascer, e
outras que, por exemplo, elogiavam o fato de um baiano criar um jornal no Rio de Janeiro
(O Patriota, 1813, I, 1, 95-96).16

16 Além da referência a O Patriota, ver, sobre esse assunto, o texto de Marco Morel, neste mesmo volume.

Advertências sobre as boas palavras. O Patriota, 1813, I, 5, 20.
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A palavra era sempre algo a ser cultivado e analisado, cuidando para que fossem
regulares, belas e significativas, como destaca o texto acima. No entanto, algumas seções,
como a de correspondência, davam margem a questões espinhosas, sobretudo quando as
cartas não ficavam circunscritas aos leitores do círculo de amizades dos redatores. Isso
ficou patente, mais adiante (O Patriota, 1813, I, 2, 105), em cartas que foram consideradas
inadequadas pelo redator. Ele acusou, por exemplo, o recebimento de cartas anônimas e
outras de nome suposto, que declarava não pretender responder, mas como algumas delas
anexaram manuscritos tidos como relevantes, considerou importante a sua divulgação, pois
seriam escritos dignos de atenção pública; frisou, entretanto, que só o faria “quando apare-
cerem seus verdadeiros nomes”. Nesse caso, incluiu um leitor da Bahia, Francisco Archangelo
de Ancone, que declarava ser seu amigo, e um outro leitor de Santa Catarina, Silvestre José
dos Passos, a quem chamou de patriótico. No entanto, mencionou não ter espaço disponí-
vel naquele número do jornal, comprometendo-se a fazê-lo assim que possível, e concluiu:
“Espero que outros muitos não se escusem a um trabalho, de que provém tanto interesse
público, fornecendo-me outras obras, que eles sabem tão completamente compor”
(O Patriota, 1813, I, 2, 105). A existência de um diálogo entre o jornal e seu público era algo
digno de valorizar, conforme as observações do redator.

No entanto, uma questão política importante se interpôs (O Patriota, 1813, I, 2,106) entre
as seções de correspondência, pois se tratava de derrotas das tropas francesas na Península
Ibérica: “No no precedente fiz depreender o êxito da campanha dos beligerantes contra o
Usurpador do continente, o sucesso justificou as minhas conjecturas; e eu tenho tido a satisfa-
ção de anunciar ao Público a completa derrota dos franceses, segundo a própria confissão”
(O Patriota, 1813, I, 2, 107).

O redator desdobrava seus escritos valorizando o papel da resistência dos habitantes
da península e divulgando as últimas novas a respeito dos avanços apoiados pelos ingleses.
O “Usurpador do continente” parecia estar próximo à derrocada.

Mesmo na seção que tratava das obras publicadas na Corte do Rio de Janeiro, o assunto
da guerra na Europa estava presente . Essa seção divulgava livros, mas não somente referindo-
se aos autores, títulos e outras características da obra: fazia também uma pequena resenha, que
permitia ao leitor tomar conhecimento do conteúdo geral do texto. Primeiramente, havia a
divulgação da qualidade da obra, como no caso de O Merecimento das Mulheres, por M. de
Gouvé, traduzida por B., “uma peça na qual o poeta pretende vingar o belo sexo das acusa-
ções de Juvenal e de Despreaux. Com uma ligeireza francesa toca levemente os argumentos”.
Mais adiante, louvava-se o trabalho do tradutor, especificando o quanto devia o jornal a tão
brilhante redator: “O Tradutor, bem conhecido por suas luzes, e a quem este jornal é particu-
larmente obrigado, empregou versos harmoniosos e suaves, acrescentou alguns seus, e neste
pequeno trabalho aparece a mão do Mestre” (O Patriota, 1813, I, 2, 108).

O segundo livro, Reflexões Militares sobre as Campanhas dos Franceses em Portugal, de João de
Gouvea Pacheco Leitão, oficial do Corpo de Engenheiros, que descrevia com minúcias e
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muito tecnicamente as situações no campo de batalha, remetia os leitores aos palcos da guerra
européia. Recebeu ótimos elogios do comentarista, que reconheceu no autor a propriedade
de um depoimento fidedigno, por não ter este feito sua análise a partir dos gabinetes.

Obras e Autorias

Outra constante no jornal era a divulgação de obras em honra a personagens de gran-
de destaque na vida pública, civil, militar ou religiosa, as quais costumavam ser dedicadas
aos príncipes ou mecenas que apoiavam as publicações de odes, elegias ou poemas de
autoria de pessoas que redigiam para o jornal.

Foi o caso do texto “Elogio Histórico do Sereníssimo Senhor D. Pedro Carlos de
Bourbon e Bragança, Almirante General da Armada Real Portuguesa, Composto e De-
dicado ao Príncipe N. S. o Senhor D. João, Príncipe Regente de Portugal e das Conquistas”.
Narrava as circunstâncias da vida de seu herói como elegia à morte desse senhor, e obteve do
autor dos comentários um grande elogio e reconhecimento como obra muito apreciada:
“Como esta obra anda entre as mãos de todos, escuso acrescentar cousa alguma ao conceito,
que o Público tem já formado dos talentos poéticos do autor” (O Patriota, 1813, I, 3, 113).

Em uma sociedade ainda sob a influência do Antigo Regime, era comum que autores
e editores fossem considerados como detentores de privilégios, beneficiários de conces-
sões generosas das autoridades para desenvolver as artes, as ciências e as letras; a expressão
de opinião e a manifestação estética não eram compreendidas, tal como ocorre hoje, como
direitos. Com a influência do liberalismo, passou-se a defender a concepção de direito
individual, baseado na visão do jurista suíço Johan Kaspar Bluntschli, que o considerava um
“direito individual”, que não podia se desprender do próprio indivíduo, uma vez que a
obra é “uma expressão direta do espírito pessoal do autor” (apud Beviláqua, 2003: 67). O
tema continuou sendo debatido ao longo de todo o século XIX no Brasil. Na segunda
metade desse mesmo século o país passou a ser criticado, sobretudo entre os europeus,
como território de livre prática de publicações, sem que fosse pago qualquer tipo de direito
autoral, sobretudo para autores estrangeiros. É importante salientar que nas últimas décadas
do século XIX a legislação concernente à prática editorial estava bem avançada, contando
com acordos internacionais importantes.

Portanto, uma tendência que aparecia nas entrelinhas dos textos do jornal referia-se às
concepções vigentes no Brasil e ainda indefinidas quanto à propriedade literária, ou seja, as
garantias que seriam parte ativa na vida dos escritores no tocante aos benefícios a advirem
da utilização de seus escritos.

No Brasil, somente a partir da Constituição de 1824 houve referências legais a essa
garantia como direito.17 Também o Código Criminal do Império definiria como crime

17 Verbetes “Constituição” e “Código criminal”, de Keila Ginberg, in: Vainfas, 2002: 170-171 e 145-147.
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“imprimir, gravar, litografar ou introduzir quaisquer escritos ou estampas que tivessem sido
feitos, compostos ou traduzidos por cidadãos brasileiros, enquanto estes viverem e dez
anos depois de sua morte, se deixarem herdeiros”, mas essa lei teve atrasada sua aplicação
por décadas devido à indefinição quanto à idéia de propriedade literária.

A questão dos direitos autorais, portanto, permaneceu pendente, sendo inicialmente
abordada ainda dentro dos parâmetros conceituais do que seria um ‘privilégio’, e não um
‘direito’. No mundo luso-brasileiro, a prática que antecedia a uma publicação exigia que a
solicitação de privilégios fosse feita à Mesa do Desembargo do Paço, conduzida em última
instância à decisão do próprio soberano, que, em regra, acompanhava o parecer da consul-
ta feita ao tribunal. Na visão da época, tal concessão era uma mercê, e não um simples
direito (Bluteau, 2000; Moraes e Silva, 1813, v. 2; Neves & Ferreira, 2004).

Esse momento de indefinição de determinados tipos de condutas legais e dos concei-
tos do que seria autoria, direito, privilégio, concessão ficava patente no jornal em diversos
comentários e textos. Por exemplo, em um artigo denominado “Discursos sobre tradu-
ção”, o autor demonstrava sua concepção do que seria o bem traduzir, e defendia como
prerrogativas de um tradutor a possibilidade de interferência no texto original de outro
autor, abordando tal aspecto de um ponto de vista bem característico do período, ou
como se essa atitude fosse cotidiana e adequada.

Tenho tantas vezes aparecido ao Público em qualidade de Tradutor, e como
tal sido exposto a censuras muitas vezes indiscretas, que julgo hoje de meu
dever tratar das traduções. Existe nesta corte uma testemunha muito respei-
tável de nota de muito fiel, que um Sábio pôs à minha primeira tradução. Ele
fez o meu elogio, quando intentou condenar-me. (O Patriota, 1813, I, 3, 69)

Segue explicando o que chama de crítica aos “sermões que nada servem” e clarifica
seu conceito de tradução: “Chamo tradução à cópia que se faz em uma língua, de um
discurso, já pronunciado em outra”. Prossegue mostrando quais são os requisitos para bem
traduzir: “mas é necessário não deixar escapar a menor de suas belezas, um só idiotismo,
uma só frase” (O Patriota, 1813, I, 3, 70). E acrescenta uma observação sobre o que alguns
acham que falta à nossa língua: um dicionário de sinônimos. Julgava, no entanto, que isso
não seria suficiente para resgatar todas as qualidades que deve ter um bom tradutor. Ao
longo do texto, deixava clara sua preocupação quanto à forma, muito mais enfática do que
a relativa ao texto original, no que poderia se vincular aos direitos ou privilégios do autor.
Esse redator, no entanto, não demonstrava qualquer preocupação com sua abordagem do
problema, o que atribuo, entre os fatores já mencionados, ao fato de essa questão não ser
relevante para os debates da época.

Um pequeno artigo que dirige os olhos para a literatura na Rússia entre 1801 e 1803
(O Patriota, 1813, I, 3, 106), divulgando obras recentes, demonstrava preocupação constan-
temente voltada para a Europa – no caso, provavelmente reforçada pelo que passou a
representar a terra russa na derrota napoleônica. O redator enumerava obras publicadas nos
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primeiros anos do século XIX, que somavam 1.304 livros, dos quais 756 eram composi-
ções originais e 548 traduções de originais em grego, latim, francês, alemão, inglês, italiano,
sueco, polaco e georgiano. O número de obras traduzidas do francês era o mais considerá-
vel, chegando a 262, enquanto que as traduções do alemão não passavam de 198. Entre os
temas mais freqüentes estava a teologia, que totalizava 213 obras e era ainda um tema
predominante em publicações da época. Os textos de filosofia eram 22, e as novelas atin-
giam um total de 210. Segundo o mesmo texto, o somatório de autores russos existentes
era 349, destacando-se que havia circulando 742 obras anônimas.

O interesse pela trajetória de autores ficava explícito em uma seção publicada regular-
mente, denominada “Necrologia” (O Patriota, 1813, I, 4, 109), na qual se privilegiavam as
notícias da morte de vários escritores, cientistas e poetas. Em alguns números destacou-se
um nome em particular, detalhando-se seu perfil. Assim foi feito no caso da morte de
Heyne, célebre escritor clássico que, falecido em Goltingor aos 83 anos, pouco tempo antes
parecia gozar de boa saúde, visto que por ocasião de sua morte várias pessoas exibiram
cartas que dele haviam recebido recentemente. As minúcias literárias eram um ponto culti-
vado pelos redatores do jornal.

Na firme intenção de manter um diálogo com seu público leitor, para aprofundar
conhecimentos, está a carta publicada sob o título “Gramática Filosófica”, dirigida ao se-
nhor redator, de conteúdo extremamente interessante. Destaca-se a ênfase conferida por
seu autor ao argumento de que, apesar de seu texto não estar completo, deseja que seu
público o leia, remetendo-se assim aos princípios do periódico:

As definições gramaticais, publicadas no primeiro número do seu jornal,
moveram algumas pessoas a pedirem-me comunicação do que eu tivesse
por escrito sobre a Filosofia das Línguas; e posto que eu só lhes mostrar
ensaios imperfeitos, instaram-me para que os publicasse mesmo neste es-
tado. (O Patriota, 1813, I, 4, 21)

Nas páginas seguintes, seguem estudos sobre gramática, que era objeto dessa corres-
pondência.

Em outras seções, no entanto, os redatores, muitas vezes, manifestavam-se ansiosos
por novas notícias dos acontecimentos no palco de guerra europeu. É importante destacar
aqui a demora de meses para que se aportasse da Europa no Brasil com novidades. No
caso de um estudo sobre o funcionamento da Academia Real Militar, o redator iniciava
por admitir: “Não havendo recebido notícias modernas da Europa, nem podendo em con-
seqüência adiantar coisa alguma do que tenho dito nos números precedentes, tenho, todavia a
satisfação de ocupar-me neste de um objeto muito interessante” (O Patriota, 1813, I, 4, 89-91).

O deslocamento do centro dos interesses era pertinente aos objetivos iniciais de dar
notícias sobre as questões militares na Europa. No Brasil, o assunto era a abertura pública
da Academia Real Militar no dia 1o de abril de 1813, com aulas de astronomia, geodesia,
tática e física; na matéria sobre o tema, era analisada toda a lista das disciplinas do currículo
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da instituição. O mesmo texto deu notícias dos professores, informou quanto ao número
de discípulos matriculados (15) e divulgou também os cursos de preleções filosóficas, com
a respectiva programação.

Muitos outros registros literários freqüentavam as páginas de O Patriota. Em uma ode
que elogiava a vida no campo, B., contrariando a aparente e eventual antipatia pelo que
representava a França, explicava: “Dizem Paris teatro dos prazeres, / Que isolado se vive
ao pé da Corte! / Se os teatros, se os bailes, se os concertos / A ventura fazer de um
homem podem, / Este viva em Paris, será ditoso!”.18

Além disso, acrescentava ao verso “E a Pátria dada tens o mais que é dado” uma nota
em que faz uma das raras citações de Montesquieu, anotando: “esta idéia é tirada de
Montesquieu que diz que o maior serviço, que o cidadão pode prestar, é plantar uma
árvore, e dar um filho à sua Pátria”.19 Não sem antes enfatizar a importância da leitura e do
estudo: “Lê, consulta, medita, atende, estuda / O livro, que a teus olhos patentea; / Com-
pre para atendê-lo sério estudo”.

História do Rio de Janeiro e Outras Narrativas

O Patriota prestou também um serviço de divulgação importante para a história do
Rio de Janeiro ao publicar diversos artigos, em 1813 e 1814. Os assuntos mais comuns
eram as memórias já registradas e que julgavam servir à história da cidade. Nesses estudos
o objeto de interesse mais comum eram as primeiras ocupações, as lutas contra os france-
ses, a insegurança nas ruas, os principais episódios políticos; elaborava-se, assim, uma sínte-
se da história do Rio de Janeiro.

Também se ocupavam em analisar obras polêmicas, criticando, por exemplo, a péssima
qualidade do texto de um viajante que, pretendendo divulgar conhecimentos sobre a história
do Brasil, ofendeu a muitos. O artigo chamava-se “Exame de algumas passagens de um
moderno viajante ao Brasil, e algumas refutações de seus erros mais grosseiros, por um
Brasileiro”. Como Mariano Pereira da Fonseca já tinha assinado alguns artigos com esse
pseudônimo, atribui-se a ele a autoria. Declarava que havia chegado a suas mãos uma obra em
inglês, que tinha por título History of  Brazil, de autoria de “um certo” Andrew Grant, na qual
o autor revelava enorme má vontade quanto aos hábitos e costumes que observou no Brasil
(O Patriota, 1813, II, 3, 68-77). Mariano se queixou, na resenha crítica, dos preconceitos contra
o Brasil manifestados pelo autor da obra, e a determinada altura comentou que este chegava
ao cúmulo de “falar mal até do Passeio Público”, coisa impensável, segundo seu julgamento.
Depois de procurar dissolver tudo o que avaliava como incorreto ou injusto na obra, decla-
rava que pretendia continuar desmascarando as falsidades do inglês em números próximos.

18 O Patriota p. 263-264 DocReader, p. 37, livro: “Vantagens da vida campestre, em resposta à carta em que de Lisboa
se despedia, devendo partir para a Bahia, Paulo José de Mello, escritas de Paris aos 21 de maio de 1808, por B.”.

19 Idem, ibidem, p. 43.
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O jornal também prestava serviços ao seu público na mesma seção na qual divulgava
informações, sempre que as considerava de utilidade pública. Foi, por exemplo, o caso do
Ementário de Leis, que, anunciado como publicação rotineira, foi contudo publicado inter-
mitentemente. Como uma tentativa de retificar esse lapso, publicou-se um extrato, esclare-
cendo que “Nos prospectos desta obra se pretendeu dar notícias das Leis, decretos, editais
que saíssem nesta Corte; o que até agora não se cumpriu, reservando para este lugar fazer
o extrato das quantas se houvessem publicado no corrente ano” (O Patriota, 1813, I, 6, 77).

As obras comentadas na seção específica, ou seja, naquela que se intitulava “Obras
publicadas nesta Corte” (O Patriota, 1813, I, 6, 90-95), mantiveram-se homogêneas por
todo o conjunto da publicação. A tendência mais marcante foi a inclusão de obras que
tratavam de questões militares na Europa, bosquejos, odes, poemas, textos sobre leis, ora-
ções fúnebres, cartas, relações filosóficas (O Patriota, 1813, I, 7, 84). Alguns homenageavam
autoridades que também eram pessoas muito ligadas à vida e à existência do jornal.

O Patriota, 1814, III, 5, 110.
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Redatores, Assinantes e Notícias

O jornal abria espaço para que os redatores dialogassem com seus leitores, instando-os
a ler e comentar o que estava disponível. Eventualmente, mantinham um diálogo mais
direto e comemoravam a oportunidade que significava fazer circular um jornal, criando
uma espécie de editorial que definia as dificuldades e os próximos objetivos da publicação.
No caso do texto “Reflexões do redator”, essa abordagem enfatizava também as dificul-
dades de publicar no Brasil: “Eu disse no no 1 que (...) é um problema se no Brasil podia
haver um jornal. Pessoas de um acreditado saber, mas de um gênio melancólico, avultando
as dificuldades, que carregariam sobre o Redator, acusavam altamente a sua temeridade”
(O Patriota, 1813, I, 6, 95-98).

O redator Ferreira de Araújo tentava responder para si mesmo e para seu público
uma pergunta básica: por que um jornal? E por que um jornal no Rio de Janeiro? E, nesse
texto reflexivo, no qual faz um balanço de suas dúvidas e anseios, demonstrava todos os
níveis de dificuldades que enfrentou porque acreditava em seu projeto: “Pessoas de um
merecimento decisivo prometeram ajudar os meus patrióticos intentos, mas já não sei que
motivos tem embaraçado este benefício ao público. (...) e os seus nomes honrando a lista
dos subscritores, acordará os outros do seu letargo”. E, à guisa de explicação, para justificar
o fato de perseverar nos seus intentos, completou: “O público está já informado da conti-
nuação da minha imprensa, debaixo de uma forma mais elegante. Os socorros, que ultima-
mente havemos recebido, nos põem em estado de esperar-vos a plena satisfação dos
Leitores” (O Patriota, 1813, I, 6, 95-97).

A identificação do universo de leitores do jornal não será um trabalho simples para os
historiadores que se debruçarem sobre O Patriota. As listagens apresentadas se iniciaram
pela menção do redator no editorial no qual prometia que “Dos assinantes de fora da
cidade não sabemos todos os nomes, mas dá-los-emos nos números seguintes à medida
que chegarem ao nosso conhecimento” (O Patriota, 1813, I, 6, 108). No entanto, essa indi-
cação vai se repetir somente no final dos números de 1813 e, ao invés de ser ampliada,
apareceu reduzida a 104 nomes. Em Portugal, a família de Paulo Martin, que continuava a
manter negócios livreiros e estreitos contatos com a casa de Paulo Martin no Rio de Janeiro,
assinava um total de 25 exemplares para Paulo Martin e Filhos, em Lisboa (O Patriota, 1813,
II, 6, 89-91).

A primeira lista de assinantes ou subscritores somava 153 nomes, e muitos foram
indicados apenas pelos seus títulos de nobreza. Começava por uma princesa e uma infanta,
respectivamente, a “Sereníssima Senhora Princesa do Brasil D. Carlota Joaquina”, secunda-
da pela “Sereníssima Senhora Infanta D. Maria Izabel, na verdade D. Maria Izabel Francisca
de Bragança, filha de D. João e de D. Carlota Joaquina”.20 Outras duas mulheres aparecem

20 A infanta citada era d. Maria Isabel Francisca de Bragança, filha de d. João e de d. Carlota Joaquina, que se tornou
rainha de Espanha em 1816, ao se casar com d. Fernando VII.
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na lista: a condessa de Linhares, provavelmente a viúva de d. Rodrigo de Souza Coutinho
(1755-1812), figura política e intelectual mais representativa da época e inspirador da publi-
cação, e d. Thereza do Ó de Almeida de Mello e Castro, da família de Martinho de Mello
e Castro (1716-1795), também próximo a d. Rodrigo, que o substituiu por ocasião da sua
morte, na pasta do Ministério da Marinha. Melo e Castro foi diplomata e estadista, tendo
servido a Portugal em diversas circunstâncias e resistido a algumas remodelações ministe-
riais, conservando seu poder até a morte, “constituído assim num dos casos de maior
longevidade governativa do século XVIII português” (Saraiva, 1985).21 Apesar de conside-
rar importante ter um perfil de d. Tereza do Ó, inclusive pela peculiaridade de haver ela se
preservado como uma das poucas mulheres na lista dos assinantes do jornal, não foi pos-
sível traçar detalhes de sua biografia. Mas todas as assinantes inscritas na listagem eram
vinculadas à Corte e habituadas a ler e escrever, portanto leitoras privilegiadas. D. Carlota
Joaquina apareceu como primeiro destaque, provavelmente respeitando-se a hierarquia,
mas também por importância política e pelo fato de outorgar importância à publicação,
encimou a lista dos leitores, ladeada por d. Maria Izabel (Azevedo, 2003).22

O restante da listagem seguia a ordem alfabética e, apesar de representar o perfil de
leitores possíveis, merecia um estudo mais detalhado do que aquele que aqui farei. Talvez
uma biografia coletiva, que por questões de tempo e espaço não desenvolverei. Fica como
sugestão para outros estudiosos. Destacarei, no entanto, o fato de a Biblioteca Pública da
Bahia estar entre os assinantes, como também algumas autoridades religiosas, o arcebispo
da Bahia, o bispo capelão-mor, o padre Francisco Xavier de Brito, alguns estrangeiros e,
naturalmente, os próprios redatores do jornal, destacados em itálico na relação, como José
da Silva Lisboa e Mariano Pereira da Fonseca.

Os redatores não se preocupavam exclusivamente com os leitores que pudessem atin-
gir no Brasil. Na correspondência do jornal havia notícias sobre a repercussão do jornal
também na Europa: “lemos com muito prazer um artigo de um jornal muito creditado e
cujos redatores não podem ser suspeitos nem de ignorância, nem de presunção (...) todos
sabem que eu falo do no 23 do Investigador Português em Inglaterra” (O Patriota, 1813, II,
1, 82). E transcrevia-se um trecho do jornal no qual se mencionava que, apesar de muitos
escritores serem acusados de pouco operosos, O Patriota e seus redatores lutavam para
expandir as Luzes no Brasil e desmentir aquela impressão. Enfatizava que seu exemplo
serviria para refutar as acusações de que em Portugal pululavam os ineptos, acusações
levantadas por estrangeiros, mas também pelos próprios portugueses.

Em outra seção sobre correspondência, o redator reclamava dos serviços prestados
com atraso, pois recebera duas cartas pelos correios de Minas Gerais, com porte pago, e

21 Para correspondência de Melo e Castro, ver Maxwell, 1999, sobretudo o capítulo denominado “A geração de 1790
e a idéia de Império Luso-Brasileiro”, p. 89-123.

22 Uma das fontes privilegiadas da obra de Francisca de Azevedo são as cartas escritas por d. Carlota Joaquina nas quais
se percebe ter ela recebido primorosa educação, nos moldes clássicos das donzelas da alta nobreza espanhola
(Azevedo, 2003).
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que pareciam ter sido escritas havia meses. Incentivava os leitores a manterem as consultas
e, para sanar esse tipo de demora, pedia para endereçarem as cartas diretamente “ao reda-
tor do Patriota”, porque assim elas chegariam mais facilmente (O Patriota, 1813, II, 3, 80).

No entanto, ao encerrar-se o ano de 1813, o jornal mudou suas características, incluin-
do nova referência comercial, pois a subscrição passou a se fazer também na loja da Gazeta

ou na loja de Francisco Luiz Saturnino da Veiga, e com os novos preços já mencionados
anteriormente: 6$000 réis por seis números. Foi nesse momento que o jornal se tornou
bimestral.

No novo ano as temáticas não se modificaram tão radicalmente, e o destaque do
debate com seu público permaneceu (O Patriota, 1814, III, 1, 64-65). O corpo de redatores,
formado que era por diversos censores vinculados à Mesa do Desembargo do Paço,
como Mariano P. da Fonseca, José da Silva Lisboa, Garção Stockler, chegou a debater
sobre censura de diversas formas, utilizando as páginas do jornal, algumas vezes com
debates entre redatores e autores criticados. O Patriota adotava vários tons nas maneiras de
apresentá-los. Em uma seção intitulada “Exame da resposta defensiva e analítica à Censura
que o redator de O Patriota faz ao Drama intitulado o Juramento dos Numes” (O Patriota,
1814, III, 1, 63-92), o crítico justificou-se por estar adoentado e não ter podido responder
antes à carta de d. Gastão Fausto da Câmara Coutinho, autor do drama que foi represen-
tado no Real Teatro de São João, esclarecendo que:

Sendo as questões literárias de grande utilidade para o aumento do conheci-
mento, porque neles se apura, e elucida a verdade, elas se tornam absoluta-
mente estéreis, quando, em vez de tenderem a este feito, ostentam um espírito
de disputa, tão danoso no progresso das literaturas. (O Patriota, 1814, III, 1, 64)

E prosseguiu em tom irritado com a admoestação recebida, demonstrando como fez
uma crítica que considerava pertinente, e contra uma obra específica, e não um ataque genera-
lizado, como fazia crer o missivista (O Patriota, 1814, III, 1, 76-77). Para isso, interrogava:

Como se persuadir ele que eu não quisesse antes animar do que descorçoar
os Escritores? Se o Poeta fosse animado de igual espírito, não iria revolver
as cinzas de um Sábio Ministro, para cevar a sua alma. Se o Redator do
Patriota não fez justiça ao seu suposto merecimento, que tem com isto o
amigo agradecido do Mecenas Moderno? (O Patriota, 1814, III, 1, 78-81)

Portanto, o diálogo entre os redatores e o público permitia colocar o jornal em um
patamar importante, vinculado aos objetivos iniciais do periódico, isto é, incentivar uma
participação ativa de seu público como forma de melhor esclarecê-lo. Tratava-se de um
projeto não só político, mas também educativo.

No mesmo documento, em resposta à contestação da crítica do leitor, denominado
também de Poeta (com maiúscula), houve novas críticas irônicas à forma de sua aborda-
gem quanto à prerrogativa do jornal em fazê-las. O Poeta havia questionado a forma de
redigir dos responsáveis pelo jornal, colocando em questão o número de redatores de
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O Patriota. Dizia que lhe causavam embaraço as expressões Fixarmos, entraremos, podemos etc.

(em itálico no original). A resposta impaciente do redator procurava desqualificá-lo, com o
argumento de que

O Poeta devia saber que é muito ordinário nos escritores empregarem o
verbo no plural, e isto é tão vulgar que na Gramática do Moraes se acha
esta construção no artigo de Sintaxe e Regência, e não no da Figurada. O
Poeta tem tanta noção dos clássicos portugueses, que lhe faria injúria em
apontar exemplos. (O Patriota, 1814, III, 1, 63-64)

Esse diálogo foi um dos poucos que mereceram uma quantidade relativamente im-
portante de páginas (O Patriota, 1814, III, 1, 63-80; 1814, III, 1, 1 e 1814, III, 1,81-92) para
temas de correspondência. Nele, o redator pôde dar demonstrações significativas de sua
erudição, ao mencionar um profundo conhecimento de autores franceses, das obras teatrais
de Rousseau, de obras de d’Alembert, Molière, Voltaire e de muitos escritores a rigor censu-
ráveis, pouco citados ao longo dos textos do jornal, mas que aqui mereceram destaque.

Muitos textos que podem ser chamados de editoriais se intensificaram a partir dos
números do ano de 1814. O tema político teve um grande recrudescimento, em razão das
derrotas napoleônicas, e no texto intitulado “Política/Discurso do Redator” o pronuncia-
mento foi de júbilo:

Desde o princípio de nossa empresa, nos esmeramos em animar as espe-
ranças dos leitores, assim pela face, que a Europa ia tomar, como por ver
dilatar-se diariamente o horizonte da sua propriedade. No no 1 anuncia-
mos próximo o termo das violentas usurpações na França, e a aurora da
liberdade política das outras Nações. (O Patriota, 1814, III, 2, 53)

A partir daí, muitos temas concentraram-se na questão francesa, comemorando-se a
derrota de Napoleão e as providências para a instalação de um governo monárquico na
França. A notícia da derrota definitiva de Napoleão chegou intempestivamente, quando o
jornal já estava no prelo, e o editor resolveu inseri-la de última hora. O tom era exultante:
“Chegou a esta Corte a mais alegre notícia que podíamos esperar” (O Patriota, 1814, III, 2,
94-95). E, mais tarde, já no fim do artigo, repercutia a notícia sobre o júbilo da Coroa e a
tranqüilidade aos cidadãos: “Para de uma só vez compreender todas as idéias basta men-
cionar a ordem de S. A. R. para que todos os portos de seus domínios se recebam navios
de todas as nações (...) Portugueses! Já não tendes inimigos!” (O Patriota, 1814, III, 2, 98).

A notícia da aclamação de Luís XVIII em França (O Patriota, 1814, III, 2, 57) veio por
meio de uma tradução de texto transcrito de um jornal de Bordeaux, França, registrado
como no 1, e datado de segunda-feira, 14 de março de 1814. Passaram a ser constantes as
informações sobre acontecimentos na Europa, que tratavam desde as “Narrativas das
dificuldades na Europa e na França por causa do Corso”, naturalmente uma referência a
Napoleão, até a nova Constituição francesa, as características do Senado conservador e
suas decisões mais recentes (O Patriota, 1814, III, 2, 90-93).
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Trecho da Constituição francesa. O Patriota, 1814, III, 4, 111.
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E havia também debates acalorados sobre a importância da existência da censura
como mecanismo atenuante da decadência dos costumes e de grande utilidade para as
letras. Um trecho retirado das propostas em discussão ou já aprovadas por políticos na
França ressaltava: “A liberdade da prensa é inteira, com exceção da legal repressão das
ofensas, que resultem em abuso dessa liberdade. As comissões Senatoriais da liberdade da
prensa, e da liberdade individual são conservadas” (O Patriota, 1814, III, 2, 93).

E mais adiante, quando se discutia a censura propriamente:

O plano da lei foi ditado com o fito de servir aos bons autores, aqueles
escritores, que são dignos da nobre profissão, que eles têm adotado. Eu
acrescentarei que a Censura, que tanto susto tem inspirado é vantajosa à
verdadeira doutrina, não vos lembrais de que em Roma quando deixaram
de existir os Censores desapareceram também os bons costumes? Nos
belos dias de Luís XIV não existia a Censura? [prossegue defendendo a
Censura] Logo a Censura não pode ser perniciosa às letras. (O Patriota,
1814, III, 4, 97)

Na mesma seção, os políticos franceses defenderam princípios sobre o que animava
seu debate e o que os levaria de volta ao pedestal das nações civilizadas:

O bem público era o único objeto, que os animava, e a disputa de opiniões
necessariamente tenderia à utilidade pública, cujos interesses lhe estavam
confiados. (...) as outras nações têm ciúmes de nós a este respeito, mas
nunca nos hão de igualar. Temos essencialmente o império das letras – a
glória que nossos célebres escritores derramam sobre a França, será sem-
pre o nosso magnífico patrimônio. (O Patriota, 1814, III, 6, 97)

As discussões sobre a liberdade de imprensa e os riscos de se deixar publicar sem
controle estavam na ordem do dia: “A liberdade de prensa se disse que era a mais verda-
deira salva guarda da Constituição e da liberdade” (O Patriota, 1814, III, 6, 97). O texto
expunha os debates nos quais se comparavam as condições de publicação na França e na
Inglaterra, afirmando que folhetos servem para divertir o público, mas que alguns abusos
exigiam controle. “Que é o que querem os advogados contra a lei? proteger as ciências?
Não! Jornais desprezíveis, folhetos magros, como o Livro das Sibilas – eis aqui os frioleiras,
pelos quais debatem hoje os representantes do povo” (O Patriota, 1814, III, 6, 101).

Os debates concluíram-se concedendo o rei um certo número de emendas aos depu-
tados e determinando que a censura se aplicasse em textos com mais de vinte páginas,
talvez em uma tentativa de combater alguns folhetos que tantos estragos políticos haviam
trazido às monarquias. M. Montesquiou indagou se os deputados queriam que a lei definis-
se que as opiniões não estariam sujeitas a censura alguma e obteve como resposta um
uníssono “não”. Ao final, o jornal informava que a lei fora aprovada na França com 217
votos a favor e 137 contra (O Patriota, 1814, III, 6, 102). As notícias da Europa se mantive-
ram como tema privilegiado, mas o jornal não deixou de informar sobre os acontecimen-
tos no Brasil, mantendo o estilo e a qualidade.
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No entanto, como ficou claro no editorial que marcou o fim dos números de 1813, o
ano de 1814 foi especialmente difícil: recorreu-se à redução dos números publicados, aos
aumentos dos custos e a menções à falta de apoio à proposta inicial. Aproximava-se o fim
de um periódico que, pela sua originalidade e importância, iria marcar a história da impren-
sa no Brasil.

O projeto de divulgação digital vai tornar O Patriota mais acessível a muitos interessa-
dos. Com essa iniciativa, circulará para um público diverso e curioso, que poderá acrescen-
tar com seus estudos muito mais para torná-lo perene.

O Patriota, apesar de sua curta existência, deixou marcas indeléveis. Posteriormente, seu
nome apareceu em outras publicações, algumas querendo insinuar semelhança, fazendo
uso de seu título, que, apesar da vida curta, era muito conhecido. Houve outros, talvez, que
desejavam apenas imitá-lo. Muitos tentaram adaptá-lo aos novos tempos. Os periódicos
batizados com o mesmo nome geralmente acrescentaram apelidos ao título original, ex-
pressões que deixavam transparecer sua filiação, mas que os colocavam em outro patamar
de discussões políticas. Alguns desses títulos estão catalogados na Biblioteca Nacional, tais
como O Patriota: jornal político liberal, publicado entre 1 de setembro e 28 de novembro de
1849, e O Patriota Burlesco, que circulou no período de 1 de janeiro a 11 de junho de 1864. A
análise desses outros patriotas pode permitir considerações importantes para a historiografia,
comparações que poderão ser importantes reflexões sobre a história da imprensa no Brasil.
De qualquer forma, O Patriota foi um momento muito importante na imprensa brasileira,
pois lançou raízes como periódico de grande credibilidade, tornando-se um modelo e uma
inspiração.
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