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Introdução 

 
A escrita histórica não fala do passado apenas para enterrá-

lo. Ela retoma-o continuamente, ultrapassando a condição de mero 
deslumbramento com o que não existe mais, com “aqueles tempos 
onde as coisas eram melhores”, ou como marco-zero da 
experiência, ponto de partida que “está sempre ali”, disposto a, 
com a sua sabedoria, nortear as vivências do presente. Quando as 

coisas não vão bem volta-se a revirar o passado, passado que, a 
propósito, não precisa de nenhum resgate, pois quem precisa é 
sempre o presente. O historiador, rodeado por questões sem 
respostas, procura, como O Criador fez com o barro, a vida em 

meio aos documentos, ainda que uma vida provisória que busca 
aclarar a compreensão dos homens sobre eles mesmos. 

A História não está dada. No meio da massa compacta de 

documentos ela se projeta das mais variadas formas. No século 
XIX, que teve em Leopold von Ranke uma de suas grandes 
expressões, a História “metódica” brotava através de 
personalidades exemplares, selecionadas, grandes líderes que, 
ainda que não espelhassem os homens comuns, deles todos 

podiam se orgulhar. A história seria a história deles, tanto a 
história deles que Norbert Elias, antes de conhecer a “nova 
história”, exclamava: “Isso que é chamado de história muitas vezes 
parece simplesmente uma acumulação de ações isoladas de 

homens isolados” (2001, p. 30). Quando irrompe, no século XX a 
“nova história”, retira-se dos indivíduos singulares o seu papel de 
condutor do movimento histórico. Especialmente depois da década 



12 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

de 60, historiadores lançaram a profecia de que o homem 
transformava-se ele mesmo em documento, em texto, com uma 

dinâmica própria de funcionamento tão dependente da linguagem 
que não se tornaria mais nada fora dela: tudo em um só tempo. Os 
prognósticos de Le Roy Ladurie, dono do best-seller Montaillou, 
também são exemplares desse momento historiográfico: o homem 

estava sumindo, sendo retirado da história, confundido com o 
lento movimento das massas humanas (REIS, 2003, p. 116). 

O nosso estudo pretende ficar num meio termo, entre o 
indivíduo e seu potencial criativo e libertador e a impossibilidade 
de ele se dissociar de certas estruturas sociais. Temos, como ponto 
de partida, um homem considerado heróico pela história brasileira. 
Trata-se de Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, 
brasileiro nascido na Colônia de Sacramento, hoje pertencente ao 
Uruguai, fundador do periódico Correio Braziliense escrito em 

Londres e que circulou entre 1808 e 1822 no mundo em língua 
portuguesa.1 A historiografia brasileira tornou-o herói quando 
precisou dele e, quando não quis mais precisar, tocada por um 
nacionalismo desconfiado da presença estrangeira, tornou-o um 
gentleman inglês ou simplesmente um jornalista vendido. A 
reflexão sobre a nacionalidade do fundador da imprensa brasileira 
permite, ao mesmo tempo, entrever como são delicadas as 
fronteiras de nacionalidade brasileira, forjada num contexto em 
que a imprensa, sob a vigilância da censura, esforçava-se para criar 
uma narrativa relativamente unitária. 

Mesmo estando na distante Londres, Hipólito é o principal 
representante do que Antonio Candido chama Aufklärung 

brasileira (2006). Seu Correio é o único periódico brasileiro entre 
1808 e 1821, ao lado da Gazeta do Rio de Janeiro, d´A Idade de 

Ouro e da Revista O Patriota, quando a nossa intelectualidade 

                                                                 
1 Tendo como subtítulo Armazém Literário, formato in-octavo, média de 70 a 140 páginas por edição, 

num número total de 21525 páginas publicadas. Dividido em quatro seções: “Política”, “Comércio e 

Artes”, “Literatura e Ciências” e “Miscelânea”; no interior desta última vinham as “reflexões sobre as 
notícias do mês”. 
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estava engajada na condução de planos e projetos para construção 
de um novo Estado. Portanto, seu papel é pronunciado, como 

estrangeiro ou não, na constituição de uma identidade brasileira 
entre as elites políticas e intelectuais que direcionaram a 
independência de 1822. 

Envolvido em projetos de tamanha importância, Hipólito foi 

remexido pela historiografia brasileira e sua nacionalidade tornou-
se um problema. Era mister torná-lo brasileiro. O lugar de 
nascimento é o ponto de partida: tanto historiadores quanto 
jornalistas preocupados com a definição das fronteiras brasileiras 
voltaram ao passado para afirmar: Hipólito é brasileiro. Se Hipólito 
é brasileiro, ele é o nosso principal autor ilustrado, o único livre da 
censura, o único a lamentar os vícios administrativos de um Brasil 
ainda regido pelo sistema colonial, nesse curto mas decisivo 
período entre 1808 e 1821. Assim, lentamente construiu-se na 

figura de Hipólito um herói. 
Ele foi alçado pela primeira vez ao pedestal em 1823, quando 

D. Pedro I, reconhecendo os serviços prestados à “nação 
brasileira”, concedeu-lhe distinções honoríficas e o cargo de 
cônsul-geral do Brasil em Londres. Mas Hipólito morreu, não se 
tornando o político que a maioria dos jornalistas do Império 
brasileiro foi. Sua morte – e não só ela – dá início uma série de 
apropriações e desapropriações que transcendem o discurso de 
Hipólito, o texto hermeticamente fechado de seu Correio 
Braziliense, e que revolve na figura do seu autor a descoberta de 
um nacionalismo cambaleante e carente de mitos fundadores. Os 
jornalistas brasileiros concederam-lhe o título de “patrono da 

imprensa brasileira” a partir de projeto de lei do Deputado Nelson 
Marchezan, sancionado em 2000 pelo então presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso. Mas o herói deixa atrás de 
si um longo rastro, uma história de sua história, história de como, 
ao longo das necessidades e vivências do Brasil, as figuras que ele 
encarnou sofreram uma miríade de variações. Hipólito já era 
celebrado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja 
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instituição, no Segundo Reinado, tinha como objetivo fortalecer os 
laços de identidade nacional que uniam uma nação projetada para 

abarcar povos muito distantes uns dos outros. Dali Adolfo 
Varnhagen, conhecido como Heródoto da história brasileira, 
afirmou em versos que vêm sendo repetidos à exaustão, dentre um 
corolário de outras simpáticas referências: “o mais valoroso 

documento da independência brasileira”. E Barão Homem de Melo 
complementou, “com segurança, que a educação política da 
geração, que no Brasil preparou e realizou a independência, foi 
feita pelo Correio Brasiliense” (apud. MARTINS, 1977, p. 33). 

O herói, talvez ofuscado pelo movimento republicano, cuja 
preocupação central era negar o Brasil monárquico do qual 
Hipólito foi grande panegirista, conheceu um largo vácuo até pelo 
menos a década de 30. Em 1925, Ronald de Carvalho observava em 
sua Pequena Literatura Brasileira que “o papel representado por 

Hipólito na Independência ainda não foi devidamente estudado” 
(p. 226). Na década de 30, as discussões sobre a brasilidade, 
conectadas ao clima de ufanismo patriótico do regime Vargas, 
colocaram a figura de Hipólito na contramão dos interesses 
nacionais. A controvérsia teria sido instaurada por Pedro da Costa 
Rego em debates na Associação Brasileira de Imprensa, quando em 
1939 “negava a Hipólito da Costa a condição de Jornalista, por lhe 
ter faltado independência informativa” (MELO, 2005, p. 20). Costa 
Rego, no livro Águas Passadas, de 1952, volta a reiterar a sua 
dúvida, complementando o não mais animador diagnóstico de 
Hélio Vianna, de 1945, que não reconhece a Hipólito a condição de 
brasileiro. A negação de Hipólito, que parece variar rapidamente 

entre o heroísmo e a vilania, é reforçada pelo VII Congresso 
Nacional de Jornalistas em 1957 que aprova a tese de que Hipólito 

foi um jornalista “corrupto”. E pelos comentários que ficaram 
famosos de Fernando Segismundo à biografia de Mecenas 
Dourado, em 1962: “Sua vida merece-nos atenção, desde há muitos 
anos. Temos razões para não o estimar e, ao contrário, achamos 
chegado o momento de o denunciar aos brasileiros honestos, 
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progressistas, patriotas, para que um embuste secular não perdure 
indefinidamente” (p. 170). Cabe citar ainda o estudo de 1941 de 

Gondim da Fonseca que, um pouco aquém dessa polêmica, tem o 
mérito de não retirar Hipólito de sua trama vivida, de seu tempo: 
“O estilo de Hipólito da Costa era algo desleixado, mas de bom 
quilate a sua cultura. Como jornalista, ele foi inexcedível, no seu 

tempo” (p. 33). Fonseca cita, numa de suas notas de rodapé, os 
estudos precedentes de Camilo Castelo Branco, que acalentam a 
possibilidade de Hipólito ter negociado, dois anos depois de fugir 
da Inquisição, um estranho proselitismo quanto a essa mesma 
Instituição. Hipólito teria feito apologia da Inquisição! Na História 
de Portugal de 1807, para a qual teria escrito o prefácio, Hipólito 
teria dito “que o permitir aos delinquentes os meios de ressipiência 
e reconciliação com Deus é uma virtude suprema” e “que se devia 
àquele tribunal não haver hereges em Portugal como nos outros 

reinos alvorotados pela Reforma” (Castelo Branco apud. 1941, p. 
39). 

O principal e mais consistente estudo que questiona a 
brasilidade de Hipólito e, consequentemente, abala o seu altar de 
herói é a obra de Nelson Werneck Sodré (1966). Obra que não 
deixa de reconhecer a “tarefa gigantesca” de publicar os quatorze 
anos de periódico, mas reconhece-o como tendo sido escrito do 
“ângulo da burguesia inglesa”, de uma perspectiva descarnada, 
associada a uma presença comercial histórica da Inglaterra no 
Brasil. Jancsó e Slemian observam problemas nessa concepção da 
história. Para eles, a obra de Sodré está alicerçada numa 
desconfiança historicamente datada com relação à independência 

brasileira, quando esta, para Sodré, teria sido não mais do que uma 
transmutação da dependência política de Portugal para uma 

dependência comercial da Inglaterra (2002, p. 616). Mas, de 
qualquer forma, ela não deixa de oferecer um importante ponto de 
partida: Hipólito foi, no rigor da expressão, um homem de seu 
tempo que escrevia com as limitações e benefícios que a sociedade 
londrina oferecia. Hipólito da Costa, já apontava Hélio Vianna, era 
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um londrino. Legalmente. Pela condição de denizen concedida por 
Sua Alteza Real inglesa, o rei George III. Ele não somente jurou 

fidelidade ao rei inglês como adquiriu fundos do Banco da Escócia, 
podendo ser eleito membro do Parlamento inglês. Condição essa 
que impediu a sua extradição, como aconteceu a um de seus 
contemporâneos jornalistas, Anselmo José Correia Henriques, que 

publicou quatro edições do jornal Argus, em 1809. 
Deixando um pouco de lado a contenda alimentada pelo 

nacionalismo, os estudos de Mecenas Dourado e Carlos Rizzini, os 
grandes biógrafos de Hipólito (1957), competem entre si pelo 
mérito de construir a primeira biografia: o herói ainda é herói, mas 
reconhecidamente, como aponta o primeiro, “dentro das categorias 
do tempo e do meio que fez a sua formação intelectual” 
(DOURADO, 1957, p. 601). Em 1972, com a publicação da 
monografia de Raul Quevedo pela Associação Rio-grandense de 

Imprensa, fabricou-se uma espécie de movimento de “Hipólito pela 
independência”. Na mão dos jornalistas, Hipólito aparece nas 
páginas da história com uma intensidade dramática, dando voz ao 
impossível: à publicação de um jornal brasileiro liberto da censura, 
situando o Brasil no mundo liberal, articulando vivências com 
republicanos revolucionários, terçando palavras com grandes 
pensadores ingleses como David Hume e Ricardo – esta última 
afirmação de Antonio Hohlfeldt (2008b, p. 14) é pelo menos 
metade errônea, já que David Hume morreu dois anos depois de 
Hipólito ter nascido. 

Nesse sentido, Barbosa Lima Sobrinho enxerga um 
nacionalismo emancipatório logo nas primeiras mensagens do 

Correio Braziliense. Seu livro (1996), acompanhado pela antologia 
de textos do Correio Braziliense classificados por temática (1977), 

pretende não deixar dúvidas sobre o pioneirismo do advogado da 
independência brasileira. Na distante Londres, Mr. Da Costa teria 
erguido a voz para reivindicar a soberania de sua pátria. Essa 
leitura de Sobrinho é arvorada num anacronismo que consiste em 
capacitar um publicista do início do século XIX com a faculdade de 



Luís Francisco Munaro | 17 
 

imaginar a independência política para aquilo que era apenas uma 
parte constituinte do trono português: o Brasil. Hipólito, quando 

muito, escreve em favor das condições propícias que esse mesmo 
Brasil oferece para sediar a corte lusa. Mas Barbosa Lima Sobrinho 
acredita que a defesa da independência brasileira é empreendida 
logo nos primeiros números do Correio Braziliense, como ele 

mesmo diz: “a defesa da independência e, sobretudo, da 
autonomia, viera com os primeiros números do periódico” (1996, 
p. 91). Lembremos apenas que o Brasil é nas palavras de Hipólito 
um “vasto território” transformado em “novo império” com a 
chegada da Corte portuguesa. Ele é uma das partes da Nação 
Portuguesa “mal administrada até então”. Como lembra Mariani, o 
Brasil “enquanto acontecimento, vagueia pelas páginas do jornal e 
da história” (1993, p. 36). Ainda que as falas de Hipólito sobre o 
Brasil extravasem o comentário de documentos expedidos pela 

Corte, elas não mais do que concorrem para dar cara a um lugar 
“obscuro”, relativamente desconhecido do imaginário europeu. 
Brasil surge então, lentamente, como uma alternativa válida para 
receber a corte portuguesa e se tornar sede de um Império. As 
leituras de Sobrinho rotulam de “intriga da oposição” as acusações 
de suborno feitas por contemporâneos portugueses de Hipólito. 
Sobrinho então se mistura com aqueles jornalistas e estadistas do 
início do século XIX para advogar a causa do jornalista brasileiro, 
evitando que a intriga possa “derrubar um valor consagrado do 
jornalismo brasileiro” (1996, p. 112). Diante do bem documentado 
capítulo “Suborno do Correio Braziliense”, da biografia escrita por 
Mecenas Dourado, Sobrinho constata aliviado, depois da leitura, 

que se trata mais de uma “tentativa de suborno”. E em parte com 
ele concordamos: o suborno não é mais do que uma adequada 

forma de mecenato buscada por um dos defensores do trono e do 
rei. As negociações existiram, assim como a maioria dos jornais 
portugueses lançados em Londres, na mesma época, a começar 
pelo Investigador, era patrocinada por grandes estadistas ou 
escrita por estes mesmos estadistas. Convém lembrar com Roger 
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Chartier que para as convenções do Iluminismo, “em vez de 
destruir a liberdade crítica (...) a generosidade do soberano torna-a 

possível já que ela subtrai os menos afortunados às prepotências 
dos protetores únicos” (1997, p. 121). Ser patrocinado pelo rei ou 
pelo Estado não era ruim, necessariamente. Era considerado uma 
forma de adquirir independência das peripécias do mercado, esse 

sim muito mais suscetível a tendências ou modas contrárias à 
“serenidade” intelectual. De qualquer forma, continua sendo pouco 
cabido inflar a empresa de Hipólito no sentido de torná-la um 
descomedido esforço individual, impossível e isolado, concentrado 
na independência da nação brasileira. Aliás, convém perguntar: o 
que, nesse momento histórico em que o Brasil transita entre a 
condição de colônia e Estado é a nação brasileira? O que é o 
governo brasileiro, essa criação então recente, tão dependente de 
Portugal? 

A História da Imprensa de Sodré, reconhecida por José 
Marques de Melo como “o mais bem documentado inventário de 
nossa imprensa” (apud. BARBOSA, 2007, p. 8), tem o mérito de 
inserir a produção jornalística na ordem do dia dos estudos 
historiográficos.2 A produção histórica brasileira, nos momentos 
que marcaram a revolução estudantil e o frisson da inovação 
epistemológica das décadas de 60 e 70, passou a considerar mais 
seriamente o jornal como fonte de pesquisa histórica, ainda que 
não tenha embarcado imediatamente na corrente da historiografia 
francesa que propunha “novos problemas, novas abordagens e 
novos objetos” (DE LUCA, 2005, p. 113). Hipólito, o herói, 
especialmente depois de Sodré, passou a se confundir com o 

Correio documento histórico. Tornou-se um “importante 
documento da Ilustração”, como apontou Antonio Candido (2006). 

Daí merecer pelo menos duas antologias produzidas por Barbosa 
Lima Sobrinho e Sérgio Goes de Paula (2001), que serviram de 
base para a multiplicação dos estudos sobre o patrono da imprensa 

                                                                 
2 Ver DE LUCA, 2005 p. 117 e ROMANCINI, 2008, pp. 33-8. 
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e seu tempo, antes que Alberto Dines organizasse a publicação 
integral do Correio Braziliense, composto de 29 volumes e mais 

um trigésimo contendo estudos contemporâneos sobre Hipólito 
(2002). Os historiadores – das ideias, das mentalidades, das 
práticas e representações culturais – passaram a dar mais atenção, 
não somente a Hipólito, mas para o jornalismo em geral como 

fonte privilegiada para se desvendar determinados cenários 
culturais. O herói desceu do pedestal e se tornou jornalista, homem 
de Estado, homem de Letras. Na mão dos historiadores, tornou-se 
um dos representantes políticos das Luzes portuguesas, um dos 
homens que, no interior de uma trama para qual o futuro 
apresentava consequências muito difíceis de prever, tentou 
articular um conjunto de noções políticas adequadas à organização 
do Reino luso-brasileiro.3 

Um dos estudos mais reveladores nesse sentido menciona 

poucas vezes o nome de Hipólito da Costa, mas ajuda a situá-lo na 
longa corrente de pensamento inaugurada pelo Marquês de 
Pombal. O trabalho de Ana Rosa Cloclet (2006) se debruça sobre 
homens das Luzes portuguesas, cuja incumbência era dar 
significados para a nação portuguesa no crescente mundo do 
liberalismo comercial. Hipólito é, nesse sentido, antes de tão-
somente um jornalista inovador e acima do seu tempo, um 
indivíduo comprometido com o projeto forjado nos bancos da 
Universidade de Coimbra, relativo ao “Grande Reino Luso-
brasileiro”. Associado a estadistas como D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, D. Domingos, José Bonifácio, que entre outros Kenneth 
Maxwell chamou geração de 1790, partilhava de ideais comuns 
                                                                 
3 Dentre grande diversidade de abordagens mencionamos, pelo menos as de NEVES, 1998, 2000, 
2003; SCHWARCZ, 2002; LUSTOSA, 2000, 2003; MOREL, 2002, 2003; PAIM, 1998; SILVA, 1987, as 

histórias da imprensa brasileira mais recentes: BAHIA (1990), ROMANCINI e BENETTI (2007), DE 

LUCA e MARTINS (2008); em geral, os estudos contidos no Volume 30 do Correio Braziliense 

publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e organizado por Alberto Dines; várias 
monografias brasileiras ou estudos menores que discutiram a contribuição de Hipólito: MACEDO, 

1975 QUEVEDO, 1997, CASTRO, 1985; brasilianistas como: BARMAN, 1988; DECHO e DIAMOND, 

1988; HOWER, 1954; MAXWELL, 1999; HALLEWELL, 1985; e historiadores portugueses: 
ALEXANDRE, 1993; TENGARRINHA, 1989; FERREIRA, 1992. 
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referentes à constituição desse Reino (1999, 157-197). Através de 
um minucioso estudo, Cloclet consegue demonstrar a trajetória 

particular desses homens e do que herdaram do despotismo 
esclarecido do Marquês de Pombal, ajudando-nos a perceber que 
Hipólito, se ruptura demarcou, diz respeito mais às instituições 
jornalísticas portuguesas propriamente ditas, e não ao pensamento 

liberal, às projeções de um grande reino luso-brasileiro com sede 
no ultramar, à urgente reforma da monarquia portuguesa ou à 
independência do Brasil, todos projetos que não podem ser 
imaginados sem o esforço de uma coletividade dentro de um lugar 
específico, a Universidade. O esboço dessa ruptura jornalística 
passou a se delinear quando Hipólito ingressou na Maçonaria e foi 
preso pela Inquisição, ou seja, quando deixa de ser um homem de 
Estado (como é até então ao chefiar a tipografia portuguesa) e 
passa a ser um intelectual fugitivo. 

Ao formular a sua proposta jornalística, Hipólito dirige-se a 
um público brasileiro desacostumado à liberdade de imprensa. 
Essa originalidade aparece com Lavina Madeira Ribeiro sob o 
nome de “surgimento da imprensa no Brasil”, para a qual Hipólito 
se ofereceu como nítido tutor e mesmo como pedagogo (2004).4 
Sem entrar no mérito de discutir os primórdios da imprensa no 
Brasil,5 importa apontar o estado de coisas verdadeiramente novo 
que suscitava uma observação e racionalização sobre o Brasil 
dirigidas para os brasileiros e que ajudava a forjar, no vocabulário 
habermasiano de Ribeiro, uma esfera pública literária brasileira. 
Essa esfera pública literária é sobretudo marcada pela grande 
confusão de fronteiras com o meio político. Confusão da qual 

                                                                 
4 Lavina Ribeiro incorpora os estudos habermasianos e dos cultural studies aplicáveis à imprensa 
quando estuda o jornalismo brasileiro entre 1808 e 1964 (2004). Assim, toma como ponto de partida 

o pioneirismo de Hipólito e, de chegada, a definição de postulados associados à profissionalização da 

produção da notícia. 

5 Essa discussão dos primórdios tem uma importância apenas relativa. Serve como divisor de águas 

para a “circulação regular de periódicos no Brasil” que, segundo Marialva Barbosa, acontece mais 

efetivamente quando se criam “condições para que a troca de informações saísse da esfera privada 
para o âmbito público” (2009). 
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Hipólito, nomeado estadista em 1823 e beneficiado pelo mecenato 
régio, não deixou de escapar. 

Em 2008, bicentenário da imprensa brasileira, Hipólito da 
Costa circulou por magazines, periódicos científicos, eventos 
comemorativos da imprensa da qual ele é o patrono. Foi, sem 
sombra de dúvida, um ano feliz para ele. E levanta uma importante 

questão: como, ao longo de tanto tempo, temos tentado lidar com a 
enigmática figura de um emigrado em Londres que, 
contraditoriamente, foi um dos principais intelectuais brasileiros? 
Nosso esforço de significá-lo é também uma tentativa de dar, ainda 
que isso não aconteça nunca definitivamente, um lugar para o 
morto. De reacomodá-lo nas páginas da história do jornalismo 
brasileiro, onde ele ocupa uma situação ambígua, meio 
desencarnada, submerso num jornal volumoso encarado com um 
misto de desconfiança e admiração. O trabalho aqui em curso, 

como tantos outros que se debruçaram sobre a vida de um morto, 
 

(...) tem uma função simbolizadora; permite a uma sociedade 
situar-se, dando-lhe, na linguagem, um passado, e abrindo assim 

um espaço próprio para o presente: “marcar” um passado, é dar 
um lugar à morte, mas também redistribuir o espaço das 
possibilidades, determinar negativamente aquilo que está por 

fazer e, consequentemente, utilizar a narratividade, que enterra 
os mortos, como um meio de estabelecer um lugar para os vivos 

(CERTEAU, 2008, p. 107). 

 
O corpo de Hipólito foi desenterrado de sua tumba em 

Londres, no cemitério da Igreja de St. Mary The Virgin, onde jazia 

debaixo da lápide escrita pelo Duque de Sussex, melhor amigo, que 
entre outras coisas diz: “Um homem não menos distinto pelo vigor 
do seu intelecto e sua capacidade científica e literária do que pela 
integridade de caráter e atitudes”. Por iniciativa de Assis 

Chateaubriand, ele ganhou nova tumba em Brasília e para lá foi 
transportado, enquanto ressurgia o nome do seu jornal, um 
Correio Braziliense renovado pelos padrões que consagraram o 
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jornalismo técnico, no qual a objetividade não encontra paralelo no 
imparcial aclamado por Hipólito. O retorno ao morto indica uma 

necessidade de reposicionar o jornalismo, vê-lo pelas suas 
qualidades históricas, na tentativa de desvendar qualquer coisa que 
lembre a sua “dinâmica interna”. Esses comentários incessantes 
sobre a história vivida têm função, além de memorizadora, 

orientadora: como lembra Marialva Barbosa, “comentando os fatos 
ocorridos no passado, vislumbrando a ação humana existente 
neste passado, prolonga-se o passado no presente” (2007, p. 15). 

A compreensão do jornalismo praticado por Hipólito não 
passa sem a compreensão das várias leituras que seus 
conterrâneos brasileiros fizeram do Correio, e sobre a qual nos 
escoramos para erigir o presente trabalho. Este é o ponto de 
partida. Depois disso, fazemos a nossa própria leitura. O que temos 
diante de nós é o Correio publicado em edição fac-similar: grandes 

volumes com 6 edições em cada um deles, cada volume com entre 
500 a 1000 páginas, totalizando aproximadamente 25000 páginas. 
No conforto de nossa residência folheamos o jornal e entrevemos 
um mundo que sofria profundas mudanças políticas, econômicas e 
sociais. Na margem de uma Europa que redescobria os grandes 
impérios, o reino de Portugal tentava sair das ruínas econômicas 
geradas pela decadência do sistema colonial.6 De Londres era 
publicado mensalmente o Correio Braziliense, e pelos paquetes 
britânicos ele chegava aos seus leitores brasileiros. Além da 
chegada lenta – entre o “acontecimento” e a leitura de sua 
narrativa havia um tempo de espera de aproximadamente 3 meses 
–, havia limitações institucionais para a leitura do jornal, proibido 

em 1809 por decreto assinado por D. Rodrigo de Souza Coutinho, e 
havia ainda um pequeno público que, muito ambiguamente, podia 

ler. Esse leitor que podia ser desde um leitor de botequim a um 
leitor erudito ávido por receber notícias da Europa no ocaso da 

                                                                 
6 Essa perspectiva é melhor vislumbrada por ALEXANDRE, 1993, inclusive com a inserção, nela, do 
papel do jornalismo emigrado em Londres. 
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guerra napoleônica em 1814, e nós enquanto leitores, no século 
XXI, quando todos aqueles eventos que se sucediam rapidamente 

mudando as fronteiras da Europa já são muito bem conhecidos e 
estão gravados em mapas, apostilas ou enciclopédias, somos muito 
diferentes. Hipólito narrava as “memórias do tempo”. E sabia que 
a leitura da numerosa quantidade de documentos colocada em seu 

jornal seria tediosa para a posteridade: um tédio necessário para 
recompor “a importantíssima história”. Ele acertou. A leitura dos 
documentos é mais tediosa pelo que deixa de revelar 
historicamente, e menos pelo que revela dos planos e vontades do 
escritor, por aquilo que ele queria que figurasse nas “memórias do 
tempo”. Logicamente, esses planos e vontades não aparecem de 
forma cristalina: aparecem por detrás de toda uma trama narrativa 
articulada pelo redator, através de textos que reinterpretamos 
tentando imaginar o passado desse jornalismo. 

Assim, tanto o documento de Hipólito quanto o Hipólito 
documento são opacos. Eles revelam de imediato apenas uma 
realidade, sua realidade textual, deixando, para trás de si, os 
rastros de grande quantidade de fenômenos humanos que entram 
na sua composição. Nossa tarefa é rastrear os indícios deixados 
pela composição do texto, que estão sobretudo nas suas “reflexões 
sobre as novidades do mês”, em diálogos com outros jornalistas: 
portugueses na Inglaterra, espanhóis, portugueses em Portugal, até 
mesmo venezuelanos, comentários sobre obras de importância, e 
que indiciam o jornalista e seu tempo, seus colegas jornalistas, seus 
espaços de discussão e sociabilidade. Essa busca através de indícios 
geralmente efetuada pelo historiador, Carlo Ginzburg chamou-a de 

“paradigma indiciário”. Ele assim exemplifica em que consiste tal 
paradigma, mencionando um crítico de artes plásticas chamado 

Morelli, que pelo seu grande talento era capaz de identificar 
quadros falseados: 
 

Morelli propusera-se buscar, no interior de um sistema de signos 
culturalmente condicionados como o pictórico, os signos que 
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tinham a involuntariedade dos sintomas (e da maior parte dos 

indícios). Não só: nesses signos involuntários, nas “miudezas 
materiais – um calígrafo as chamaria de garatujas” comparáveis 
às “palavras e frases prediletas” que “a maioria dos homens, 

tanto falando como escrevendo... introduzem no discurso às 
vezes sem intenção, ou seja, sem se aperceber”, Morelli 
reconhecia o sinal mais certo da individualidade do artista (1990, 

p. 171). 

 
Os indícios estão nos vários textos compostos por Hipólito e 

nos documentos que ele selecionou como importantes para 
compor o seu jornal. São desde jargões usados na época, termos 
criados pelo próprio jornalista, pequenos debates com outros 
jornalistas, detalhes escritos que revelam a sua ambientação em 
Londres, e que até então foram relativamente esquecidos pela 

história brasileira. Para além dos indícios, temos o grande retrato 

pintado no Correio acerca do Brasil: um “novo império” povoado 
pela Corte portuguesa, repleto de riquezas naturais e que, uma vez 
colonizado por gente branca e trabalhadora, conquistaria um 
merecido lugar entre as grandes nações do mundo. A pintura era 
dirigida àqueles que podiam imaginar o futuro grandioso daquela 
terra, podiam ler e trabalhar para a realização do “Novo Império”. 
Ou seja, a políticos e intelectuais, que tinham os seus papéis 
confundidos nesse Brasil do início do Oitocentos. Ele não deixa de 
conter, nos traçados do grande quadro, uma utopia dirigida a esses 
construtores. Utopia mais ou menos explicitada na epígrafe do 
jornal, dois versos de Camões, que se referem às grandes 
conquistas ultramarinas que coloriram o passado português: “Na 

quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera lá 
chegara”.7 A utopia compreende em seu interior questões humanas 
que dizem respeito à paz, ao comércio, à prosperidade dos 
cidadãos, participantes nas questões de Estado de forma simples e 

                                                                 
7 Para estudo mais pormenorizado desses refrões no jornal do Hipólito, ver LAJOLO, 2002. Marisa 

Lajolo interpreta esses versos como uma tentativa de Hipólito de produzir ironia. Para nós, são dois 
versos apologéticos da Monarquia portuguesa. 
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pacífica, capazes de ler e interpretar escritos políticos. Quando a 
Corte bragantina deixa Portugal, ela vai construir um mundo novo 

no Brasil; no mesmo momento, Hipólito dá início à sua narrativa 
organizando um vasto conjunto de instruções aos construtores. Ele 
forja uma utopia que durante séculos – ainda hoje a discutimos 
avidamente – preencheria o imaginário brasileiro, num fluxo 

constante de “resgate” onde se tenta imaginar, daquele Brasil 
pensado idealmente, “o que deu errado?” As fronteiras da utopia 
política oferecem, como diz Bronislaw Baczko, “estruturas de 
acolhimento às esperanças coletivas em busca de uma ideia moral 
e social, intervindo assim como agente ativo que contribui para a 
cristalização de sonhos confusos” (1985b, p. 346). Elas são, num 
momento de transição política no Brasil, no qual antigas fronteiras 
parecem ruir, um convite à imaginação de um futuro pensado 
idealmente, isto é, de “como deveria ser”. 

Restam ainda algumas palavras sobre essa tarefa ambígua 
denominada História, que é compreender rejeitando o 
anacronismo, interpretar evitando o presente, lutar contra a 
vontade de tornar o passado igual a nós mesmos. Nosso objetivo é 
compreender um jornalismo por detrás do seu jornalista e fornecer 
pistas para entender essa atividade historicamente. Fazemos isso 
com, sobretudo, ferramentas teóricas emprestadas da História e da 
Sociologia. O historiador, lembra Paul Veyne, “procura fazer 
compreender as tramas. Como se trata de tramas humanas, e não 
por exemplo, os dramas geológicos, os resultados serão humanos 
(...)” (1998, p. 82). Independente do que seja a história, buscamos 
nela por homens. Tanto quanto aqueles contemporâneos de 

Hipólito que liam o seu jornal, nós, espectadores do futuro, 
também o lemos. Ainda que o façamos de forma muito diferente, 

lemos as mesmas palavras. Ainda que elas evoquem em nós 
sentimentos muito distintos ao daqueles provocados antigamente, 
ainda assim, as palavras, ali no jornal, são as mesmas. “Não 
cometerás anacronismo” é o primeiro mandamento do historiador 
segundo um dos pais da “nova história”, Lucien Febvre, “o pecado 
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entre todos imperdoável” (2009, p. 33). Mas, por outro lado, não 
encerramos o passado deixando-o impenetrável: ainda que 

busquemos pela verdade, sabemos que Hipólito continuará sendo 
buscado, porque o seu conteúdo histórico é inesgotável como tudo 
que é humano. Para buscá-lo, tanto quanto vislumbrar o 
monumento pelo que ele revela de instrínseco, como prescrevem 

as arqueologias, torna-se necessário abri-lo e mantê-lo disposto a 
uma negociação de sentidos mais ampla, em alguns casos até 
mesmo anacrônica. Devemos evitar o anacronismo, mas isso não 
implica negar a sua existência, já que passado e presente se 
imbricam mutuamente, e o historiador nunca será independente 
de seu mirante temporal específico, o lugar do qual lança o olhar. 
Por outras vezes, o anacronismo pode ser explícito e mesmo bem 
intencionado. A impossibilidade de manter o distanciamento de 
passagens que mexem tão intimamente com a constituição de 

nossa identidade histórica, já a apontava o historiador Robert 
Darnton durante a sua visita ao Museu da Independência, na 
Filadélfia. Diante da grande cadeira na qual se sentou George 
Washington, “uma bela cadeira georgiana com um sol 
emblemático entalhado nas costas”, na Convenção Constitucional 
de 1787: 
 

Num momento particularmente difícil dos debates, quando o 

destino da jovem república parecia incerto, Benjamin Franklin, 
sentado aqui, perguntou a George Mason, que estava a seu lado: 
“O sol está nascendo ou se pondo?”. Eles superaram o impasse 

em que se encontravam e uma dúzia de outros. E quando, por 
fim, deram por terminado o seu trabalho, Franklin declarou: “Ele 

está nascendo” (2005, p. 37).8 

 
                                                                 
8 Robert Darnton complementa: “’Não cometerás anacronismo’ é o primeiro mandamento do 

historiador. Podemos violá-lo se estabelecermos conexões entre o presente e o passado. O perigo do 
“presentismo”, como às vezes é chamado, é mais insidioso do que parece. Poucos historiadores 

garimpam o passado em busca de lições morais ou imaginam Washington como um de nós, vestido 

em trajes de época. Mas como podemos vê-lo a não ser por meio de nossos próprios olhos, 
atravessando com o olhar nossa própria época?” (DARNTON, 2005, p. 10). 
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O nó na garganta de Darnton cresce: “Que homens 
grandiosos eles eram”, discutindo os rumos de sua nação como se 

nada mais, nem o próprio sol, importasse. Ainda que, do mirante 
do nosso tempo, o tempo que olha para o passado, tenhamos a 
possibilidade de folhear com frieza os escritos desses grandes 
homens, não nos surpreende mais, ora ou outra, um nó na 

garganta. O Brasil parece carecer desses heróis, esses indivíduos 
que se perdiam no tempo discutindo os rumos de sua nação. Daí o 
nosso desejo de criá-los, remexendo o passado exaustivamente. 
Quando encontramos uma obra monumental como a de Hipólito, 
sentimo-nos deslocados e, no esforço inevitável da escrita histórica, 
cometemos anacronismos: queremos que eles supram nossas 
deficiências, queremos, enfim, que eles “estejam aqui” – o que não 
é nenhum pecado. E o Correio Braziliense, mais do que um jornal, 
foi a religião de um homem. Foi seguida inexoravelmente todos os 

meses, durante 14 anos, quando a independência política brasileira 
se realizou e ele exclamava, talvez ansioso pela vontade de viver 
sem ter sobre as costas o fardo jornalístico, um Brasil possível. Mas 
o Brasil dele não é o mesmo que o nosso. 

A tarefa de compreensão que move a História implica no 
movimento oposto: em desconstruir o herói e redescobrir, por 
detrás dele, o homem que viveu e se debateu entre possibilidades 
reais: um homem do seu tempo, um dos vários portugueses 
asilados na Inglaterra, um dos inúmeros gazeteiros e escritores de 
jornais em Londres. Essa tarefa consiste em, em primeiro lugar, 
retirar Hipólito da condição da brasilidade pura e simples, 
orientando o indivíduo para a sociedade e vice-versa. Semelhante 

busca pela compreensão social intentou-a Norbert Elias com 
relação a Amadeus Mozart (1995). Ainda que Mozart provoque 

“nós na garganta” de qualquer um dos seus ouvintes, Elias 
investigou o que existe por detrás do gênio: a vida que oferece 
substrato à obra. Nesse percurso, o pesquisador fornece 
importantes elementos para a pesquisa das tramas existentes entre 
indivíduo e sociedade: ao confrontar a genialidade de Mozart com a 
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sua vida em Salzburgo, por exemplo, Elias conclui a importância 
do divórcio que efetuou o músico de sua terra natal e de sua 

família, para o posterior confronto com a sociedade de Corte, onde 
comporia as suas obras de maior relevância.9 

Hipólito vive, em maiores ou menores proporções, 
transições importantes. Por conta do Erário português, parte 

precocemente à viagem científica pela América do Norte e, depois 
de ser preso pela Inquisição, decide esticar a sua estada em 
Londres, onde desfruta de valorosas amizades, dentre as quais a do 
Duque de Sussex, filho do Rei George. Sussex seria padrinho de 
casamento de Hipólito em 1818. Hipólito sai do seu rincão no Brasil 
para estudar em Coimbra e rompe parcialmente com Portugal para 
escrever o seu periódico, que teria cara um pouco londrina e um 
pouco portuguesa. Hipólito vive entre dois mundos distintos, um 
que vai se tornando escombros e outro que pela grande capacidade 

de absorver mudanças cresce cada vez mais, tornando-se ele 
próprio movido a mudanças.  

Hipólito compreende-se como um jornalista e vive enquanto 
tal. Vive segundo as suas categorias de jornalismo, tanto mais 
compreensíveis se vislumbradas a partir das suas limitações e suas 
possibilidades reais. Várias propostas teóricas tornam esse estudo 
mais facilitado e vão ser testadas ao longo deste livro. As ideias de 
ligação entre mercado editorial e delineamento da nação, de 
Benedict Anderson, permitem-nos entrever como o exercício do 
jornalismo se encontra muitas vezes ligado, pelo tempo a que alude 
continuamente, à narrativa nacional: suas expectativas, 
esperanças, sua língua, parecem corroborar os sentimentos dos 

leitores em torno de ideais comuns (1989). Isso traz à tona 
também uma longa discussão sobre a constituição do imaginário 
                                                                 
9 Além de oferecer conceitos importantes para o entendimento da vida da Corte europeia e sua 

transição para as formas de pensamentos burguesas (ELIAS, 1994), Elias inspira um importante 
modelo de trabalho sociológico baseado nos afetos e inspirações individuais em seu direcionamento 

para as fantasias coletivas, para a busca pelo pertencimento a um determinado momento; através de 

dados cotidianos individuais a possibilidade de organização de painéis sociológicos mais completos 
sobre a sociedade, e vice-versa (ELIAS, 1998; 2000). 
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nacional, do tempo e do espaço nacional, para os quais o 
jornalismo cumpre ativo papel materializador. Também Norbert 

Elias, ao introduzir a sua sociologia, menciona a impossibilidade de 
compreensão de um grupo de indivíduos sem atentar para a vasta 
dinâmica social na qual ele está inserido: não se dá um passo sem 
tentar adiantar os passos de grupos adversários, de forma que as 

várias ações de grupos se encontram interconectadas (2005, p. 83). 
Logicamente, Hipólito faz parte de um (ou mais) grupo e joga com 
ele, ainda que as posições no, para usar a metáfora de Elias, 
tabuleiro de xadrez, possam mudar e o jogador seja obrigado a 
assumir novas estratégias. Especialmente no âmbito de um 
jornalismo militante, esse modelo pode oferecer um interessante 
ponto de partida: os jornais, no círculo de Hipólito, eram 
frequentemente patrocinados por mecenas, portanto advogavam 
as suas posições ideológicas. 

O “imaginário social”, com suas várias formas de 
composição, não pode ser entendido sem um necessário retorno ao 
jornalismo: ali ele cumpre o papel de reforçar medos, esperanças, 
desejos, para os quais as pessoas são constantemente remetidas. 
Bronislaw Baczko, estudando esse interessante aporte para as 
ciências humanas, identifica vários elementos simbólicos que se 
repetem em distintas comunidades, cristalizando os seus 
sentimentos coletivos em concorrência com outras comunidades, 
ainda mais se considerarmos esse ambiente de disputa na qual se 
coloca à prova o futuro do reino. Nesse ambiente, “os imaginários 
sociais intervêm continuamente ao longo dos motins e a diversos 
níveis. As suas funções são múltiplas: designar o inimigo no plano 

simbólico; mobilizar as energias e representar as solidariedades; 
cristalizar e ampliar os temores e esperanças difusos” (1985, p. 

316). Destaca-se nas análises de Baczko o poder aglutinador do 
“bom príncipe”, líder capaz de suscitar esperanças ancestrais e 
levar para adiante a empreitada de uma comunidade que luta 
contra o “inimigo”. Ao longo deste trabalho, esse conjunto de 
representações sobre o inimigo e o líder se tornarão bastante 
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nítidas. O jornalismo toma parte nesses medos e expectativas 
coletivas: decerto, é pior avaliado numa perspectiva descarnada 

dos imaginários, ideologias, mentalidades que ele concorre, em 
graus variados, para constituir. Ainda que de tendências distintas, 
os referenciais mencionados aproximam-se especialmente em um 
aspecto essencial: denunciam a inocuidade de se estudar 

indivíduos (jornalistas) e instituições (jornalismo) isoladamente. O 
que também não quer dizer que o jornalismo não guarde 
características específicas, que vão se aprimorando com o decorrer 
dos anos pelos seus praticantes, basicamente alicerçadas naquelas 
qualidades estudadas por Otto Groth: atualidade, periodicidade, 
universalidade, difusão. 

A construção deste livro exigiu que se remexesse uma 
grande quantidade de papéis, lidando com a impossibilidade, tanto 
de tempo quanto de espaço, de ler todos eles. O Correio Braziliense 

é composto, em boa parte, de documentos emitidos por governos. 
Eles são, na opinião de Hipólito, importantes para a compreensão 
da atualidade, uma atualidade que, no alvorecer do século XIX, 
guardava acontecimentos bastante difíceis de prever. Mas seriam 
mais necessários ainda para a posteridade que, do mirante do 
futuro, poderia perceber com mais clareza como se desenrolava a 
“história do tempo”. No nosso estudo, a importância desses 
documentos está mais no valor atribuído a eles por Hipólito do 
que, necessariamente, no que contêm em si mesmos de históricos. 
Devido à sua grande quantidade, procedeu-se, durante a sua 
leitura, à seleção que facilitou a otimização do trabalho e uma 
maior percepção das propostas jornalísticas propriamente ditas do 

que da “história do tempo” por si mesma. Depois da leitura, 
procedeu-se a uma organização dos principais temas e argumentos 

utilizados no jornal, divididos em três tópicos: imaginando a nação 
brasileira, o ambiente londrino e sua reflexão nas propostas do 
jornal, os conflitos com outros jornalistas e escritores e a definição 
de uma proposta própria de exercício jornalístico. 
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No primeiro capítulo, pretendeu-se explorar mais 
pormenorizadamente a natureza de uma nação como ela era 

imaginada por Hipólito, o alcance possível das suas ideias no Brasil 
e sua devoção à figura paternal do príncipe, aqui tomando como 
ponto de partida as conclusões de Mecenas Dourado sobre o 
financiamento régio que recebia o jornal. Conta ainda a sua 

formação pessoal ligada à Universidade de Coimbra, sua 
participação nos círculos de sociabilidade que Lúcia Neves chama 
de “elite coimbrã” (2003), sua vida onde o questionamento da 
autoridade monárquica era, digamos assim, uma impossibilidade 
segundo o aparelhamento mental disponível para Hipólito. 

No segundo, apareceu com mais nitidez o Hipólito londrino. 
Como os afetos e práticas cotidianas abertos na cidade de Londres 
ajudaram a moldar o trabalho do jornalista e como ele se 
organizou, depois do grande afluxo de portugueses para Londres 

em 1807, como locutor dos planos e projetos desses mesmos 
portugueses. O jogo de poderes, um grande tabuleiro de xadrez, é 
mais bem vislumbrado: esboça-se um confronto entre o Portugal 
antigo e o mundo liberal, entre uma nobreza fundiária imantada 
ao Estado e uma burguesia ávida por se liberar das correntes da 
burocracia nobiliárquica. As vozes desses conflitos subterrâneos 
vão se refletir no jornalismo: este é não só o eco deles como joga 
com eles.10 

No terceiro, forjou-se mais claramente uma proposta 
jornalística. Não de Hipólito. De Hipólito e de seus interlocutores. 
Tópico essencial para perceber como é um grande prejuízo 
perceber Hipólito como uma voz isolada, dado a grande 
                                                                 
10 Como lembra Tânia de Luca, para lidar com o jornalismo e história, em excerto que certamente 
deverá nortear o nosso trabalho, é necessário “identificar cuidadosamente o grupo responsável pela 

linha editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a escolha do título e para os 

textos programáticos, que dão conta de intenções e expectativas, além de fornecer pistas a respeito 

da leitura de passado e de futuro compartilhada por seus propugnadores. Igualmente importante é 
inquirir sobre suas ligações cotidianas com diferentes poderes e interesses financeiros, aí incluídos os 

de caráter publicitário. Ou seja, à análise da materialidade e do conteúdo, é preciso acrescentar 

aspectos nem sempre imediata e necessariamente patentes nas páginas desses impressos” (2005, p. 
140). 
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quantidade de conflitos e pontos de vista distintos com que se 
debateu o seu Correio. Os períodos de maior definição e nos quais 

os argumentos se complexificam e amadurecem são justamente 
aqueles em que surgem jornais rivais carregando em suas páginas 
argumentos opostos. Hipólito se vê numa rede jornalística para a 
qual cada palavra sua gerará um eco imediato em outros jornais, 

fazendo com que se esboce uma trama polifônica até hoje pouco 
observada pelos historiadores nacionais. Está em jogo, nessa 
disputa, uma utopia, a utopia do “Grande Reino”. Esta rede 
jornalística foi aprofundada pelo livro “Jornalismo português em 
Londres” (MUNARO, 2014). 

Ao longo de toda a narrativa, nos deparamos com várias 
propostas distintas de pensar o jornalismo na história, 
exercitando-as empiricamente, isto é, no confronto com 
documentos consagrados pela historiografia nacional, entre eles o 

próprio Correio. Os modelos teóricos submergem nos case studies 
e os jornalistas, alimentados pelo mirante do presente, exibem seus 
planos e propostas dentro de dada especificidade profissional. 
Esses modelos teóricos perdem-se na mutabilidade de uma história 
em construção; pois já é bem sabido que “perdeu-se o mundo – tão 
tranquilo! – da pseudoclareza metodológica em que o historiador 
vivia, na ilusão de que o discurso histórico se basta a si próprio 
enquanto produtor de seus conceitos-chave” (BACZKO, 1985b, p. 
353). 
 



1 

Nação: desvendando espaços 

 
Na constatação de Benedict Anderson, o jornal atua como 

uma fonte de vinculação imaginada: ainda que os homens, ao 
lerem o jornal, não se vejam uns aos outros, eles estão conscientes 
de que a sua leitura é repetida inúmeras vezes (1989). Essa 

cerimônia coletiva aproxima os leitores em torno de uma mesma 
narrativa que não para e não tem um final previsto, mas tem um 
presente relativamente organizado e se desenrola em espaços que 
podem ser percebidos coletivamente, isto é, como “nossos 
espaços”. A proposta de Anderson para a leitura do jornal tem um 
início datado. Ela está na esteira da formação dos grandes 
mercados editoriais e da organização dos Estados-nacionais 

europeus, no interior dos quais línguas unificadas permitiriam que 
o jornal adquirisse a qualidade de best-seller diário, difundindo-se 
rapidamente (ibid., p. 44). O jornal apertaria assim os laços 
existentes entre os membros da comunidade de falantes de uma 
mesma língua, uma “comunidade política imaginada”, com suas 
esperanças específicas e no interior desse tempo que, indica-o logo 
a data no alto do jornal, caminharia para frente. A certeza 
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silenciosa que perpassa cada um dos leitores é mais bem 
imaginada em lugares onde a imprensa teve difusão regular 

associada à expansão do capitalismo. Os vários dialetos existentes 
no âmbito de Estados de fronteiras pouco definidas se reuniriam 
lentamente em torno de grandes línguas nacionais, tendo como um 
dos fatores a própria necessidade de alargamento dos mercados 

editoriais. Mas a proposta de Anderson deixa em segundo plano 
vários elementos que entram na composição da consciência 
nacional, como os movimentos de “baixo para cima” ou a própria 
vontade das elites estatais em gerarem sentimentos nacionais 
unitários. Como apontou Hobsbawm: “os Estados e regimes 
tinham todas as razões para reforçar, se pudessem, o patriotismo 
estatal com os sentimentos e símbolos da comunidade imaginária, 
onde e como eles se originassem, e concentrá-los sobre si mesmos” 
(1990, p. 111). Ademais, o processo de vinculação imaginada dos 

membros de nações que não conheceram o crescimento regular 
desse mesmo mercado editorial apresenta inúmeras refrações: 
comunidades não colonizadas pela cultura escrita absorveriam 
alternativamente os sentidos propostos pelas elites através da 
imprensa. O sentimento nacional encontraria diversas formas de 
reivindicações regionais, onde a transmissão oral do conhecimento 
tem um papel muito mais relevante do que naquele processo 
homogeneizador de leitura coletiva proposto por Anderson. Gabriel 
Fernandes, estudando a difusão do sentimento nacional nas Ilhas 
de Cabo Verde, nota que não só o processo homogeneizador da 
consciência nacional apresenta fissuras, como os indivíduos 
encontram inúmeras maneiras de filiação nesse sentimento 

relativamente novo. Longe de fugirem da nação, os homens 
tendem a buscá-la vinculando-se assim uns aos outros e alargando 

as suas chances na “arena da interação social” (2006, p. 27). Ou 
seja, ainda que a imprensa se faça presente e se torne porta-voz de 
determinados grupos, o seu poder pode ter sido superestimado: a 
nação encontra inúmeras formas de se fazer presente na vida dos 
homens. 
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I 
 

Para por essa constatação à prova, passemos a um outro 
ambiente, o Rio de Janeiro carente da atividade intelectual 
especulativa e da atividade da imprensa na aurora do seu século 
XIX. Raras bibliotecas, em sua boa parte pertencentes a religiosos, 

e mais raros ainda os seus frequentadores. Mesmo as Bíblias em 
português eram inexistentes (HALLEWELL, 1985, p. 20). A leitura 
tinha atributos quase metafísicos: ainda mais diante da imensa 
quantidade de analfabetos, as pessoas capazes de ler e escrever 
compunham um círculo fechado que se auto-alimentava, inflando 
imaginariamente a sua própria capacidade e ganhando prestígio 
mágico diante do restante da população (CANDIDO, 2006, p. 247). 
As associações intelectuais existiam, em sua maioria inexpressivas 
e circulares, dentre elas a Maçonaria cujo papel, como argumenta 

Candido, vai se tornar mais intenso diante da independência 
brasileira (Ibid., p. 245). Nenhuma tipografia, por proibição da 
metrópole, e pouca curiosidade intelectual, aquela que move os 
homens para além do mundo conhecido, e que moveria os 
primeiros viajantes estrangeiros, como Mawe e John Luccock. As 
instituições de ensino, importantes para a formação dos espíritos, 
eram igualmente raras. Num território pouco propício ao saber 
letrado, é difícil imaginar a difusão regular de notícias referentes a 
ambientes distantes, ou referentes ao futuro de um tempo que 
escorria lenta e inexatamente, mais segundo o badalar dos sinos do 
que segundo a lógica do best seller diário a que aludia Benedict 
Anderson. Nação brasileira, nesse início de século, é uma criação 

cuja abstração não chegou nas páginas do romance, e cuja unidade 
paga tributos ao reino português. Apenas a partir de 1808 

começará a se multiplicar um instrumental social específico: 
espaços de sociabilidade, livrarias, dando ao Rio de Janeiro também 
a primeira tipografia autorizada; facilitando, por fim, um maior 
arejamento intelectual. Dessa forma, aquela ideia nacional que 
aglutina homens em torno de projetos coletivos poderia ganhar 
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certa consistência, ainda que permaneça mitigada pelo caráter 
brusco e elitista desse processo de consciência nacional; cabe 

lembrar, por fim, que o Brasil “não experimentou o processo 
secular de civilização em que se gestaram os Estados europeus: a 
ocupação de seu território lhe impôs uma língua, um sistema de 
leis, uma religião” (MALERBA, 1999, p 113). A nacionalidade 

brasileira foi criada, nesse sentido, de cima para baixo, mas num 
processo cheio de fissuras, guardando algumas semelhanças com o 
processo de formação nacional de Cabo Verde estudado por 
Gabriel Fernandes. Ou seja, ainda que certas propostas sejam 
formuladas entre os quadros da elite, elas sofrem ampla 
negociação de sentidos até chegarem “embaixo”. 

De qualquer forma, ressalta-se o papel importante da 
“engenharia social” na invenção das tradições nacionais: ali no 
meio a imprensa cumpre um dado papel de cristalização de 

sentidos, fortalecendo mitos e unindo, sob laços imaginários, 
grupos cada vez mais alargados de indivíduos. Um momento 
importante para o desenvolvimento de bases instrumentais para a 
difusão do sentimento nacional no Brasil tem como ponto de 
partida a mudança da corte em 1808, que duplica o número da 
população carioca e desloca todo o aparelho administrativo 
português. As elites nativas, deslumbradas com o novo modo de 
vida cortesão, não hesitaram em se aproximar e requisitar mercês 
régias: D. João VI concedeu 254 títulos nobiliárquicos até a sua 
volta para Portugal (ALEXANDRE, p. 127, 2007). A Corte passa a 
monopolizar o teatro da vida no Rio de Janeiro, com seus 
privilégios e hierarquias, suas intrigas e a sua lógica específica de 

funcionamento. Ela passa a requerer uma narrativa legitimadora 
própria, que parte provisoriamente da Tipografia do Conde dos 

Arcos com a impressão da Gazeta do Rio de Janeiro e gira em torno 
da inserção espacial do monarca e seu séquito no Rio de Janeiro. 
Não é exatamente um best-seller diário, mas já se trata de um dos 
vários instrumentos de engenharia social que, página a página, 
ajudava a organizar a topografia carioca e ligar a população à vida 
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cortesã. Distante dela, mas ao mesmo tempo, parte o mensário 
Correio Braziliense, que desembarca no Brasil através de paquetes 

ingleses. É bom lembrar que antes disso já circulavam no Brasil 
jornais portugueses como a Gazeta de Lisboa, oferecendo aos 
leitores brasileiros notícias da sede do Reino até 1808. Pode-se 
construir uma representação bastante ilustrativa da situação do 

Rio de Janeiro nesse momento histórico, que permite ir um pouco 
além na compreensão da reunião entre o jornalismo e a difusão de 
novos hábitos no Rio de Janeiro, isto é, hábitos nacionais, 
relativamente homogêneos. A isso Jean Marcel Carvalho França 
chamou “cruzada civilizatória”: 
 

Data desse período o desencadeamento de um processo que, sem 
nenhum exagero, poderia ser denominado cruzada civilizatória, 

uma cruzada onde o que estava em jogo era, de um lado, a 
constituição de um povo razoavelmente patriota, ordeiro e 
trabalhador, um povo apto a se engajar na nova sociedade que 

nascia; de outro lado, a construção de uma cultura que pudesse 
ser denominada de brasileira, que expressasse o espírito do povo, 
como se dizia na época (FRANÇA, 2002, p. 559). 

 
Essa cruzada, que dá ao Rio de Janeiro um primeiro 

esplendor urbano, facilitará a chegada das missões científicas 
estrangeiras, que ajudariam a compor o imaginário nacionalista 
brasileiro nascente. As imagens forjadas pelos viajantes 
efetivamente alteram a percepção do brasileiro sobre ele mesmo, 
ao mesmo tempo em que não deixam escapar as várias 
contradições sociais existentes no bojo de uma economia 

escravocrata. Dentre estes viajantes estão os pintores Debret e 
Rugendas. Num país ainda dominado pela censura literária, as 
pinturas acabam se tornando um bom instrumento para se 
visualizar esse panorama que mescla elementos arcaicos de uma 

sociedade fundiária a um espaço urbano que vai crescentemente se 
modificando. Essas primeiras imagens nos ajudam a visualizar 
uma vida cotidiana na qual negros andavam em procissões atrás 
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de seus amos, numa representação que marca o encontro da 
pintura neo-clássica francesa com a urbanidade brasileira. 

 

 
 
Os dois pintores seguem caminhos diversos: Rugendas não 

demorará a se encaminhar para uma América revolucionária, 
criando representações da revolta liberal de Pernambuco, 
enquanto Debret ficará muito mais próximo de um imaginário 

vitorioso no Brasil de 1821, ligado ao estilo de vida cortesão 
demonstrado nas suas pinturas de D. Pedro I. Essas imagens 
geralmente mostram um rei imponente, cercado do núncio 

católico, empunhando um grande cetro. Ou então, como se vê 
abaixo, o grande imperador é aclamado por uma massa amorfa, 
desfocada, ainda que perfeitamente visível no seu branco. 
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O viajante mostrou nas suas imagens a chocante disparidade 

social existente no Rio de Janeiro, consagrando as suas pinturas 
finais ao êxito do Brasil Imperial. Um Brasil que conseguirá, depois 
do simbólico grito do Ipiranga, a sua independência de Portugal. 
Essa narrativa da continuidade da política imperial brasileira, 

estampada nessas gravuras que durante tanto tempo comporiam o 
imaginário nacional monárquico, compreende em seu interior um 

empenho civilizatório de desocultamento do Brasil que passa a 
aparecer pelo viés dos seus grandes líderes e de seu espaço 
civilizado cortesão. Nesse momento histórico por que passa o 
Brasil, a corte monopoliza o espaço público carioca e ao redor dela 
se juntarão elites nativas enriquecidas desejosas de participar dessa 
lógica específica, requisitando mercês régias e outros benefícios. O 
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imperador passa, de fato, a polarizar o teatro da vida, enquanto 
revoltas regionalistas como a de Pernambuco, retratadas por 

Rugendas, acabam fazendo parte de um Brasil perdedor, tido como 
violento, não-civilizado. 

Debret não foge ao seu serviço documental detalhado, ao 
mesmo tempo em que se empenha por homogeneizar essa mesma 

realidade através do esforço civilizador. Como lembra Siqueira, a 
obra de Debret mostra uma mudança gradual nos hábitos dos 
cariocas, que podem ser vistos logo nas suas vestimentas, 
construções e principalmente na sua situação política, bem 
exemplificada pela aclamação de D. Pedro (2009). Mas, ao mesmo 
tempo, Debret leva adiante firmemente a sua tarefa de retratista, 
catalogando espaços e registrando dados considerados 
importantes, para voltar para a França, onde recomporá a sua 
narrativa “Viagem pitoresca através do Brasil”. 

Nesse clima de mudanças deve ser compreendido o advento 
da impressão no Brasil, com uma Gazeta do Rio de Janeiro 
empenhada em dar sentidos a um Rio de Janeiro ainda obscuro. 
Também é graças a essas mudanças, que compreendem em seu 
interior as missões científicas de viajantes estrangeiros, que o 
Correio Braziliense conseguirá circular no Brasil, compondo 
também ele um retrato daquilo que, se não pode ver diretamente, 
pode refletir através de relatos de viajantes, cartas ou testemunhos 
orais. Vemos que, mesmo de duas naturezas muito distintas, o 
relato verbal de Hipólito e o Brasil pintado por Debret apresentam 
aproximações. Também o Correio tenta imaginar um povo e um 
espaço urbano, que têm na sua parte mais visível esse conflito de 

uma economia escravista com um mundo liberal. Ainda que não 
visse diariamente nas ruas do Rio de Janeiro a cerimônia do 

açoitamento ou a escolta de escravos com que caminhavam os 
cortesãos, Hipólito retratava esses mesmos hábitos, mas de um 
ponto de vista ativista, disposto a mudá-los através de pedagogia 
ilustrada, e imaginando, no olho de sua mente, voltar um dia para 
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o Brasil, enquanto Debret ao mesmo tempo em que via 
diariamente o Rio de Janeiro sabia da sua volta para a França. 

O exercício de imaginação de Hipólito sobre o Brasil guarda 
algumas dificuldades. Nós tentaremos abordá-lo pelos aspectos do 
tempo e do espaço brasileiros, da sua gente e sua história, bem 
como do sistema monárquico a ser seguido e aclamado, como eles 

lentamente aparecem e adquirem alguma autonomia nas páginas 
do Correio Braziliense. Tanto quanto Debret, Hipólito não foge da 
tarefa de catalogar e registrar a realidade brasileira, fornecendo 
para isso grande quantidade de documentos. Sua tarefa, contudo, 
dá origem a uma extensa obra jornalística de densidade histórica 
nem sempre fácil de penetrar. Uma vez “dentro” dela, buscamos 
também selecionar alguns dos aspectos relativamente ocultos das 
leituras historiográficas que têm sido feitas, como a busca 
particular de Hipólito por uma identidade brasileira branca ou a 

lenta criação de uma imagem do soberano redentor. 
A imagem, como sendo a representação visual de um objeto, 

é tanto mais difícil de vislumbrar através do relato verbal. As duas 
únicas imagens impressas que Hipólito deixa disponíveis em seu 
jornal são mapas, mais precisamente dois, um da bacia do rio 
Amazonas (em cores) e outro da bacia do Prata, para fornecer às 
lideranças brasileiras informações precisas que possibilitassem a 
defesa desses mesmos lugares. Para além dessas representações 
puras e simples, tentaremos encontrar como, para Hipólito, esse 
Brasil aparece, mesmo que para isso tenhamos apenas as suas 
descrições, na maior parte das vezes referentes a uma cultura 
política erudita dirigida às elites políticas luso-brasileiras. 

 
II 

 
Passemos a um primeiro ponto, aquele mesmo ponto que 

fica visível nas pinturas de Debret e Rugendas ao se chocarem com 
o Brasil: a realidade escravocrata. Diante da variedade étnica 
brasileira, e tendo diante de si um longo exercício de imaginar uma 
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nacionalidade composta de pessoas uniformemente guiadas pela 
indústria, a diferença do que se chamaria racial é percebida na 

forma de problema. A diversidade de cores no Brasil compromete 
aquela identidade unitária visível nas nações europeias. Hipólito 
não deixa de aludir à melhor adaptabilidade dos europeus ao 
trabalho sedentário, ao compromisso com a terra e, portanto, são 

eles que deverão povoar e compor a nação brasileira. Sua “pintura” 
é mais uma previsão de um Brasil sem escravos. Tal questão 
identitária exigiu muita massa cinzenta dos primeiros estadistas e 
homens públicos brasileiros, como aponta Kenneth Maxwell (1999, 
pp. 157-197). A identidade estava profundamente encravada na 
parte mais visível do indivíduo: a sua cor de pele, que era 
considerada parte constituinte do caráter, aquilo que lhe era mais 
particular. Hipólito esclarece: “neste periódico repetimos, por 
vários números, a importância deste objeto, já para obviar a falta 

de trabalhadores que se deve seguir à extinção da escravatura, já 
para melhorar a raça humana no Brasil, sumamente danificada 
pela mistura do sangue Africano” (Vol XXIII, p. 303). Para que a 
natureza do povo brasileiro não seja danificada, Hipólito sugere o 
apagamento dessa particularidade negra. Ao contrário de José 
Bonifácio, que vê na miscigenação racial um caminho natural para 
a construção da identidade brasileira, Hipólito da Costa, talvez por 
neste momento não se debater no interior dos problemas reais que 
vivia o Brasil em sua busca da independência e identidade, diz: 
 

(...) a raça Portuguesa se estragará totalmente com a mistura, tão 

comum no Brasil, com os negros Africanos, cuja compleição e 
figura vicia o físico das gerações mistas; e cujos costumes 
devassos, e moral estragada pelos maus hábitos inerentes à 

condição de escravos, servem de um exemplo fatal à mocidade, 
que com eles se cria nos seus mais tenros anos; e adquire assim 

péssimos costumes, que de tal modo se arraigam, que duram 
depois por toda a vida (Vol XVIII, p. 159). 
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O que está em jogo no espaço brasileiro, não somente no 
Brasil de Hipólito, é um conflito que se alastrava por vários setores 

da sociedade, com a crescente absorção de negros pelos setores 
livres, e que entravam na composição de uma extensa economia 
chamada por Caio Prado Júnior de “inorgânica” (2004). Se Debret 
mostra uma sociedade hierarquizada debaixo do cetro organizador 

do Príncipe, Rugendas demonstrará um conflito social mais vívido 
em Pernambuco, quando se alastra um ideal republicano baseado 
no exemplo francês e norte-americano. Em 1817, monta-se um 
pequeno laboratório que permite perceber como essa súbita 
libertação, ainda que lenta, feria o status quo de um elemento 
brasileiro que, como principal componente identitário, tinha a 
descendência de brancos portugueses. Durante a revolução, 
quando surge um governo provisório, a questão fica mais clara: os 
pretos não podiam comandar os brancos. A questão das elites 

brasileiras é em linhas gerais enunciada por um grupo de prelados 
desprovido de cargos administrativos no Pernambuco de 1817: 
 

(...) os prelados revelavam ser inerente ao abrir mão da 
identidade portuguesa o grave risco da indiferenciação da elite 

branca com os homens negros e pardos que compunham a maior 
parcela dos habitantes do país, o que trazia em si a temida 

perspectiva de uma situação na qual ‘pretos comandam brancos, 
e brancos pretos’ (JANCSÓ e PIMENTA, 2000, p. 157). 

 
Portanto, para além da constituição sanguínea, a Revolução 

Pernambucana permitiu ao Correio visualizar os limites da 
soberania brasileira e da identidade dos seus povos e trazer à tona, 

uma vez mais, as necessidades de os estadistas lusos renovarem as 
instituições monárquicas para não acender a chama de mais 

revoltas. Um outro fator importante é a revolta de São Domingos, 
acontecida em 1804, que deu origem à constituição negra de São 
Domingos. Essa ameaça contínua de que os negros pudessem se 
emancipar, aquilo que o viajante John Bar-row chamava de “poder 
negro”, assustava as elites brancas. Hipólito da Costa condena em 
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seu Correio a anexação da Constituição de São Domingos pelo 
jornal O Investigador, surgido em Londres em 1811, já que este 

documento poderia inspirar revoltas semelhantes no Brasil. 
Como Debret, Hipólito registrava uma sociedade que 

funcionava com base no trabalho escravo e cuja única garantia de 
ordem estava na imagem do soberano imponente, guia dos povos. 

Os negros de Hipólito sumiriam gradualmente do espaço brasileiro 
com o final da escravatura. Ao mesmo tempo, outros estadistas 
brasileiros, como José Bonifácio, sugeriam o branqueamento 
gradual da população, consequência necessária da miscigenação, o 
que seria um caminho menos traumático para se gestar a 
civilização brasileira (CLOCLET, 2006, p. 375). Da parte do 
Correio, um observador longínquo, essa questão tem uma solução 
bastante objetiva, que é a imigração maciça de europeus para 
partes distintas do Brasil, onde formariam pequenas colônias e 

contribuiriam para a criação de uma identidade branca. Como 
veremos, esse conflito entre um Portugal antigo e a ideia de um 
Brasil novo permeará toda a construção narrativa do Correio 
Braziliense, onde enunciados e propostas liberais se chocam com 
uma realidade resistente a mudanças. 
 

III 
 

A chegada de Debret e da missão francesa nos permite ver, 
além dessas imagens rotineiras da vida no Rio de Janeiro, uma 
absorção contínua de ideias e valores iluministas pelas elites 
brasileiras. Valores que, uma vez apropriados, sofreriam uma 

mudança de sentidos, tornando-se adaptados às necessidades 
locais de fortificar uma identidade coletiva própria. Haverá uma 

incorporação contínua de expressões importadas do iluminismo, 
que ajudariam as elites brasilienses a conduzir o seu próprio 
processo emancipatório que desembocaria na independência de 
1822. Trata-se de um “liberalismo mitigado”, como aponta Lúcia 
das Neves, já que previa em seu interior a permanência da 
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economia escravista ou de um sistema absolutista ainda baseado 
na concessão de mercês régias (2003, p. 95). 

As expressões revolucionárias, ainda que plenamente 
adaptadas ao contexto brasileiro, se tornam palavras de ordem no 
seu processo de formação de Estado e nação. A nossa hipótese é 
que há, de fato, uma inscrição do discurso de Hipólito na 

nacionalidade brasileira de 1821, a partir da releitura das elites 
nativas encarregadas da construção do Estado. Mais precisamente, 
devemos considerar aqui, que há uma inscrição do discurso de 
Hipólito naquele conjunto de estórias que caracterizam a forma de 
uma nação perceber a si mesma, chamadas por Stuart Hall de 
narrativas nacionais. Estas 
 

(...) fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, 
cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que 

simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as 
perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação. Como 
membros de tal “comunidade imaginada”, nos vemos, no olho de 

nossa mente, como compartilhando dessa narrativa (2005, p. 52). 

 
Da mesma forma como as imagens de Debret vivificariam 

um Brasil vitorioso, monárquico, liderado pelo Príncipe d. Pedro 
sobre uma grande massa anônima; essas estórias, imagens, 
panoramas, alimentarão o imaginário revolucionário brasileiro, 
que pipocará nas vésperas de independência de 1822. Elas 
absorvem modelos revolucionários adaptando-os para o seu 
contexto específico de existência, profundamente ligado ao status 
quo monárquico e fundiário predominante no Brasil. Mas, afinal de 

contas, quais são essas elites? O conjunto de homens públicos 
diretamente ligados à construção de uma ideologia da 

independência é composto por uma grande quantidade de 
escritores de panfletos ou jornais, visivelmente conectados com as 
esferas de poder. Esses jornalistas e panfletistas estão entre os 
principais componentes da elite intelectual do período. Devemos 
lembrar que a censura não previa escritos públicos até 1821. E 
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quando acontece a liberação da imprensa nesse mesmo ano, eles 
surgem em grande número, em sua maior parte escritos ativistas 

diretamente ligados à condução de determinadas políticas públicas. 
Segundo Morel e Barros, os membros dessa elite, mais ligados a 
um modelo de “homem público” do que ao que hoje chamamos de 
jornalista, “produziam sobretudo impressos de combate imediato, 

de apoio ou ataque a pessoas e facções e de propagação das “novas 
ideias”, dirigidos ao povo e à nação, ou quando fosse o caso, para a 
formação desses” (2003, p. 16). 

Hipólito, ainda que longe de seu público-destinatário, 
compõe essa mesma elite, esforçando-se para dar significados à 
terra e à gente brasileira, percorrendo o seu território na forma de 
comentários e tentando tocar as elites para reformas consideradas 
urgentes. Pela sua formação, ele está ligado a uma ideia forjada nos 
bancos da Universidade de Coimbra, a ideia do “Grande Reino 

Luso-brasileiro”, já vislumbrado por D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, Ministro de D. João. Esse reino seria responsável pela 
restauração da grandeza perdida dos portugueses, depois de sua 
submissão considerada vergonhosa à Inglaterra pelos tratados 
comerciais de Methuen, em 1703. O sonho de reconstruir Portugal 
no espaço brasileiro e dar-lhe autonomia perante outras potências 
encontra assim grande quantidade de locutores, entre os quais o 
próprio Hipólito. Kenneth Maxwell (1999) percebe que a formação 
desses intelectuais é datada da década de 1790, e seu grupo seria 
responsável por planos definidores das políticas que guiariam o 
Reino luso-brasileiro à condição de potência mundial – o que 
também é vislumbrado por outro brasilianista, Roderick Barman, 

em seu estudo sobre o “forjamento” da nação brasileira (1988, p. 
76). No caso de Maxwell, sua descrição da elite luso-brasileira 

começa por uma alarmante carta de um correspondente brasileiro 
intitulado Vendek ao enviado dos Estados Unidos à França em 
1786, Thomas Jefferson. Vendek se referiria a uma escravidão 
“tornada insuportável a cada dia, desde a época de vossa gloriosa 
independência” (apud. MAXWELL, 1999, p. 157). Ele compunha 
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uma elite que se abrigava no seio da Universidade de Coimbra, que 
tinha planos conjuntos de levar o Brasil a uma posição de destaque 

no mundo comercial suprimindo a escravidão que aparecia como 
uma mancha na identidade dos povos portugueses. A questão não 
se traduzia tanto na escravidão quanto na necessidade de formular 
uma identidade ligada a europeus brancos, conduzindo um 

processo de formação nacional nos moldes europeus. 
Os intelectuais de 1790 aclimatados no Brasil e mais 

diretamente ligados às formulações da independência formariam o 
que Lúcia das Neves chama de “elite coimbrã” (2003, p. 87). São 
intelectuais de ideias fundamentalmente conservadoras, avessas a 
rupturas de maiores consequências na ordem social, contrários por 
exemplo ao ativismo revolucionário dos pernambucanos, ou seja, 
eram mais propensos a mudanças lentas e que não mexessem com 
o sistema monárquico vigente. Os ideólogos e projetistas do Brasil 

se debatem com a impossibilidade de o Brasil romper com Portugal 
e, ao mesmo tempo, com o prejuízo que as elites nativas brasileiras 
teriam com a volta da Corte para Portugal.11 Mas, ao mesmo 
tempo, vêem que a união com esse mesmo Portugal se torna 
impossível com as decisões consideradas “recolonizadoras” das 
Cortes de Lisboa em 1821. 

No interior, portanto, de um grupo engajado na construção 
do que será chamado de “Grande Reino”, Hipólito lança o seu 
periódico, sugerindo no próprio nome braziliense o seu projeto 
político. Ora, para ele, o termo braziliense se contraporia ao 
brasiliano, índio nativo da região e ao brasileiro, estrangeiro que, 
pelas circunstâncias, habita o Brasil. Braziliense, o principal 

destinatário do jornal, corresponde ao elemento branco nascido no 
Brasil, capaz de efetuar uma leitura razoável de textos de 
                                                                 
11 Lúcia das Neves especifica: “Nessa concepção bastante original, e que influenciou decisivamente a 

geração de intelectuais e homens públicos que fizeram a Independência, Portugal e Brasil faziam 
parte de um mesmo todo, indivisível, constituído pela comunidade de portugueses espalhada pelo 

mundo, dotada do mesmo espírito, dos mesmos costumes, da mesma língua e da mesma religião. 

Vislumbrava-se, assim, a constituição de uma ideologia secular, fundada na história de um passado 
comum, que está na base da moderna ideia de nação” (2000, p. 104). 



48 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

orientação política e econômica. Noutras palavras, é um público 
composto por hipólitos imaginários: são eles que construirão esse 

Grande Reino situado num lugar distante, prestes a ser re-
significado pela presença da corte civilizada. Na tentativa de dar 
cara a essa abstração, ao corpo de imagens e relatos vindos dos 
viajantes que passaram pelo Brasil, Hipólito forja ele próprio uma 

imagem do Brasil e sua gente, ajudando na composição daquelas 
“narrativas nacionais”. 

 
IV 

 
A contradição inerente ao sistema escravista irrompe com 

nitidez a partir de 1817, quando estoura a Revolução de 
Pernambuco oferecendo graves riscos ao status quo fundiário local. 
Para Hipólito, a ação administrativa portuguesa não estaria 

ajudando para que essa situação se “normalizasse”. Ao mesmo 
tempo em que o rei está sentado imponentemente no seu trono, o 
Brasil é ocultado pela ação administrativa de maus ministros. 
Segundo o Correio, isso é diretamente causado pela censura 
literária, que além de impedir que os homens pensem plenamente, 
impede que certas notas políticas de importância venham à tona, 
conectando o povo com a esfera pública. Como vimos, o único 
jornal produzido regularmente no Brasil era a Gazeta do Rio de 
Janeiro. Ainda que Hipólito queira fazer com que o Brasil avance, 
na narrativa do Correio ele se depara com esse impasse que está 
traduzido na própria forma com que os administradores conduzem 
o Brasil. Ele assim aponta a carência de visibilidade: “As 

observações que temos de fazer, por agora, neste artigo não são 
sobre as novidades que nos chegassem do Brasil; mas sobre o não 

termos novidades daquele país” (Vol X, p. 202). Esse silêncio é um 
sintoma de intransparência, o que caracteriza desde os pensadores 
iluministas as máquinas políticas consideradas corrompidas, que 
não se exibem ao conhecimento do público, ou seja, não se expõem 
à esfera pública. O Brasil imaginado de Hipólito poderia lembrar a 
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ilha voadora de Laputa nas Viagens de Gulliver, onde os sábios, 
obcecados com falsos problemas, acabam gerando todo um aparato 

de engenharia a serviço do nonsense (BACZKO, 1985b, p. 359). 
Bethania Mariani observa essa crítica ao nonsense efetuada nas 
páginas do Correio quando comenta, por exemplo, as declarações 
de guerra da corte portuguesa contra os índios botocudos. Ela cita 

Hipólito: “Há muito que não leio papel tão célebre (...) porque he 
natural que este longo papel que contem 8 paginas, seja dirigido 
aquella Nação [boto-cudos], he verdade que ella ainda não sabe ler, 
mas aprendera, julgo eu, para responder a isto” (sic) (COSTA, 
apud. MARIANI, 2003, p. 39). 

A corte, além de não se mostrar ao público, ou mostrar 
apenas aquilo que lhe convém, parece girar em torno dela mesma, 
com seus problemas e suas obsessões – como acabar com os índios 
botocudos. Ao mesmo tempo em que ela esconde o Brasil, aliena 

umas pessoas das outras, mesmo pelo fato de toda a vida local 
estar diretamente submetida ao sistema de concessão de mercês e 
títulos nobiliárquicos considerados por Hipólito como inúteis. Os 
indivíduos perdem os seus vínculos e se afastam da palavra da 
moda que é “nação”. Essa preocupação de Hipólito era comum aos 
reformistas franceses como Voltaire e Rousseau. Os dois autores, 
observando que a lógica interna da vida cortesã no Antigo Regime 
não previa a sua própria transparência pública, foram enérgicos 
em propor mudanças no sistema administrativo francês. Suas 
propostas, durante 1789, foram logo transformadas em manifestos 
revolucionários. Da mesma forma, Hipólito previa que a negativa 
da corte em publicar notas políticas indicava o risco de rebeliões 

perigosas. É urgente a esse governo brasileiro, subitamente 
trasladado de Portugal para o Brasil, começar a dar visibilidade a si 

mesmo e à sua gente. A busca individual do Correio acaba por 
inserir o Brasil no tempo profano do jornal, trazendo-o à luz, 
mostrando-o aos homens de talento, para que eles ajudem a 
conduzir as reformas. 
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A questão revolucionária exige um trato cuidadoso. Hipólito 
se mostra favorável num primeiro momento à revolução do Porto 

de 1820, que propunha reformas administrativas no Estado 
português. Por outro lado, se colocou avidamente contra a 
revolução pernambucana de 1817, por ela querer desmembrar o 
território brasileiro. Na verdade, fundamentalmente a revolução 

assumia um significado similar ao dos revolucionários franceses. 
Tratava-se da restauração de uma ordem imemorial, como lembra 
Hannah Arendt: 
 

O fato de que a palavra revolução significou originalmente 
restauração, algo, portanto, que para nós representa exatamente 
o oposto, não é uma mera excentricidade semântica. As 

revoluções dos séculos XVII e XVIII que, para nós, parecem 
mostrar todos os indícios de um novo espírito, o espírito da Idade 

Moderna, pretenderam ser apenas restaurações (1988, pp. 34-5). 

 
Havia convencimento generalizado dentre os revolucionários 

de que se lutava por uma espécie de normalidade antiga, contra 
uma ordem perturbada por poderes considerados “despóticos”. 
Depois de 1789, revolução passa a ser atribuída a essa quebra na 
ordem monárquica que gera o despotismo individual. Napoleão 
Bonaparte, que se tornou imperador francês no início do século 
XIX, era considerado uma propagação dessa mesma revolução, 
portanto não de uma ordem, mas de uma desordem sem projetos 
políticos claros. O Correio Braziliense, que durante “boa parte da 
vida” assistirá às ações de Napoleão, rechaçará o termo revolução 
quando sintoma de mudança súbita e não planejada, mas evoca 

essa mesma restauração de um Portugal imemorial, perdido, 
obstruído pela má política a que nos referimos e, portanto, 

desconhecido de si mesmo.12 Essa restauração tem sentidos claros, 

                                                                 
12 Hipólito especifica sobre “revolução”, discutindo com o Correio do Orinoco: “Respondemos que 

todas as revoluções que têm sido bem sucedidas, além de serem fundadas na opinião pública, 
segundo os princípios e razões que deixamos expendidas; o seu êxito foi sempre assegurado por 

medidas bem calculadas, e precauções adaptadas às circunstâncias. Não falamos de sedições ou 
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ela se refere à grandeza que teve o reino português durante a sua 
expansão ultramarina no século XV, quando conquistou e criou 

espaços para a circulação dos seus povos. 
Portugal, deixado vazio pela Corte, iria ressuscitar o termo 

revolucionário para efetuar um mesmo retorno ao tempo ideal 
que, pode-se dizer, é o tempo em que a Corte esteve em casa. Isso 

acontece quando surge a Revolução do Porto em 1820: por ordem 
de buscar a legitimidade monárquica perdida, e diante dos 
inúmeros problemas econômicos que assolavam o reino, a 
revolução ia se tornando justificável, como um regresso, uma volta 
bem meditada. Por detrás disso, estaria o tempo controlado, 
significado pela ação dos homens, que desliza lentamente para 
finais conhecidos, pois estão previstos no próprio passado. 

O maquinário ideológico francês também buscava suas 
pedras de fundação na História. Segundo os ideólogos da 

revolução, os grandes iluministas como Voltaire e Rousseau já 
prediziam essa mesma revolução, ainda que os dois autores não 
tivessem mais do que proposto mudanças significativas na forma 
administrativa do Antigo Regime (BACZKO, 1985, p. 760). O que 
ocorre é uma reapropriação das palavras dos iluministas para 
legitimar um estado de coisas que, antes de novo, estaria previsto 
na própria constituição popular. A partir desse grande momento 
da história, vários países absorveram o vocabulário gerado durante 
a revolução (HOBSBAWM, 1977, p. 71). O impacto explosivo das 
mudanças teria sido amplamente sentido fora do eixo da Inglaterra 
e da França. Serge Berstein observa em seus estudos que essas 
culturas compõem uma determinada leitura comum do passado, o 

que inclui a lembrança dos momentos marcantes como a 
Revolução Francesa. Logicamente, o imaginário republicano 

reclamava a herança histórica dessa mesma revolução, enquanto 
monarquias legitimistas propunham uma leitura coletiva contrária 

                                                                                                                                        
tumultos, que tem por fim alguns assassínios e roubos; mas sim de revoluções, pelas quais se haja de 
mudar a forma de governo em todo ou em parte” (Vol XXIII, p. 280). 
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a, não só à revolução, como a todos eventos considerados 
revolucionários (1998, p. 351). A Revolução Francesa tem 

fundamental importância para o posicionamento de uma 
identidade política local no Brasil, com seus planos de futuro 
vivenciados conjuntamente. No caso brasileiro, as elites 
encarregadas do processo de construção nacional foram intituladas 

pela historiografia como revolucionárias ou conservadoras, como 
no caso da cisão entre uma elite brasiliense, alicerçada num certo 
poder inovador bebido do exemplo francês, e uma coimbrã, crente 
que reformas graduais poderiam consertar os problemas 
administrativos do Reino. 

Hipólito, nesse momento em que a revolução ainda é 
plenamente sentida na Europa e América, é um locutor que 
concorre para a propaganda de certas mudanças controladas, 
portanto considerado membro da “elite coimbrã”. O que se vê a 

partir do jornalismo por ele praticado é que existe ambiguidade no 
tratamento dado à revolução, que pode tanto ser justificada 
quando moderada, como ser objeto de repulsão 
quando representa ruptura radical. Essa aceleração mesclada com 
respeito à tradição é que caracteriza o próprio avanço narrativo do 
jornal. 
 

V 
 

Com base nessa significação política que tem como princípio 
uma negação ou afirmação da revolução, Hipólito da Costa tenta 
organizar um tempo presente que, ao mesmo tempo em que repele 

o perigo da ruptura, faz o tempo caminhar para frente de forma 
ordenada. Isso vem com a publicidade das funções administrativas 

do reino, das realizações do povo, da conquista de espaços, de uma 
significação ampla do território brasileiro, que acontecem no 
interior de um tempo progressivo e ligado à civilização. Civilização 
entendida, nesse contexto, como um conjunto de conquistas 
ligadas à formação de um corpo nacional, dentro de um Estado 



Luís Francisco Munaro | 53 
 

definido por um grupo de convenções específicas, na perspectiva 
do processo civilizatório: 

 
...se examinamos o que realmente constitui a função geral do 

conceito de civilização, e que qualidade comum leva todas essas 
várias atitudes e atividades humanas a serem descritas como 
civilizadas, partimos de uma descoberta muito simples: este 

conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. 
Poderíamos até dizer: a consciência nacional. Ele resume tudo em 

que a sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga 
superior a sociedades mais antigas ou a sociedades 
contemporâneas mais primitivas. Com essa palavra, a sociedade 

ocidental procura descrever o que lhe constitui o caráter especial 
e aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnologia, a natureza 
de suas maneiras, o desenvolvimento de sua cultura científica ou 

visão do mundo, e muito mais (ELIAS, 1994, p. 23). 

 

Ora, como vimos, o Correio insere-se no tempo brasileiro 
buscando acelerá-lo, dando visibilidade às ações dos políticos e 
criticando-as quando necessário, para que assim dessem corpo à 
nação brasileira e ao mesmo tempo fugissem do nonsense tocando 
diretamente uma determinada realidade social com políticas 
concretas – gerando, por fim, um esforço de representar uma 
realidade nacional homogênea. 

Mas semelhante esforço de organizar o tempo é muito 
maleável quando diz respeito a um Brasil “longínquo e sossegado”: 
ele passa pelo “tem dito que”, pelo “dizer do sujeito que lá chegou”, 
pelas “notícias vagas e indeterminadas”. Hipólito se refere à 
“infinidade de cartas que aqui chegam a Londres todos os dias dos 

diferentes portos do Brasil” (Vol XXX, p. 238). Sua rede de contatos 
através de paquetes é a sua forma de visualizar o Brasil e conhecê-
lo aos poucos. A rede de contatos é, como aponta o historiador José 
Tengarrinha, um índice bastante expressivo para se verificar a 
amplitude de difusão de um jornal português em Londres nesse 
momento (2002, p. 238). Devemos lembrar, antes de qualquer 
coisa, que a difusão do jornal está ligada a um sistema regular de 
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transportes, facilitado pela presença da esquadra britânica. 
Também essa mesma esquadra será responsável pela transmissão 

das notícias vindas do Brasil. O jornalismo português emigrado em 
Londres só é possível em virtude desse bem organizado sistema de 
transportes inglês. 

A agilidade da distribuição é responsável por que notícias 

brasileiras cheguem em Londres antes mesmo do que no Brasil. 
Hipólito aponta, por exemplo, que “quanto a Buenos Aires, posto 
que se tem dito em Londres, que lá declararam guerra ao Brasil, 
contudo tal notícia não havia no Rio de Janeiro quando de lá saiu o 
último paquete” (Vol XVIII, p. 299). Conhece-se em Londres uma 
guerra no Brasil antes que o próprio Brasil possa conhecê-la, 
surpreende-se Hipólito. Isso seria perturbador, pois denunciaria 
alguma forma de intransparência. O Brasil deve se fazer sentir pelo 
noticiário internacional, produzindo a sua própria cadeia de 

eventos e criando significados próprios no imaginário europeu. A 
obscuridade é contrária à identidade nacional que será, 
futuramente, reconhecida pelas outras potências; sendo, por fim, a 
garantia de que o Brasil é Brasil. 

No esforço de buscar por dados brasileiros, situando-os no 
tempo, Hipólito encontra testemunhas oculares, relatos e cartas de 
autenticidade considerada duvidosa, para tentar levar ao seu leitor 
“os meios de fazerem o seu juízo sobre os acontecimentos e sobre 
suas causas” (Vol XVIII, p. 672). Trata-se de uma maneira de 
significar o tempo muito próxima das Luzes europeias: o tempo 
seria organizado a partir de uma razão que ordenaria as sociedades 
humanas com base no progresso gradual de suas instituições 

sociais. A construção de um tempo iluminado pode ser melhor 
vista no Correio Braziliense se mencionarmos uma outra 

revolução, que nesse caso não remeteria a nada. Ela é vista 
simplesmente como uma fissura na ordem, proveniente de 
insurgentes sem propostas governistas claras: a Revolução de 
Pernambuco, na qual se instituiu um governo provisório auto-
intitulado revolucionário. Tal revolução, feita por “meios 
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violentos”, seria contrária ao “espírito do tempo”, em que o 
homem, valido de sua razão, poderia pensar as consequências de 

seus atos. Quando vai relatar o acontecimento, Hipólito busca por 
testemunhas que não estivessem diretamente envolvidas com a 
revolução, já que assim poderiam ser “imparciais” – mesmo que 
imparcialidade, nesse sentido, seja mais uma capacidade de 

fornecer julgamento idôneo, ou seja, optante pelo lado contrário à 
revolução: 
 

Damos uma narrativa dos sucessos de Pernambuco, escrita por 
um sujeito que de lá chegou; e não só pelo que ele ali escreve, 
mas por suas declarações verbais, sabemos, que é decidido 

inimigo do Governo Provisório, estabelecido pelos insurgentes e 
ademais entretém princípios diametralmente opostos aos da 
revolução (Vol XVIII, p. 672). 

 

O fato de o “sujeito que lá chegou” ser contrário à revolução 
é um critério que o autoriza a figurar nesse tempo presente do 
jornal. Trata-se de distanciamento no qual conta a capacidade 
racional de o sujeito organizar os vários eventos que entram na 
composição do tempo. Por outro lado, o tempo de Hipólito se 
inspira muito num modelo francês de jornalismo defendido por 
jornais com grande repercussão na França, como o Journal 
Logographique e pelo Journal des Etats-Generaux, que se 
limitavam, depois da revolução francesa, a transcrever 
passivamente os comunicados das esferas políticas (POPKIN, 1996, 
p. 214). Alegavam estes jornais que a população, devidamente 
ilustrada, seria capaz de emitir a sua opinião sem que para isso 

fosse necessária a versão pessoal de um jornalista. Este se 
notabilizava justamente pelo que não falava: sua função era a 

quietude, isto é, a “transparência”. 
Por detrás do tempo presente, que oscila entre os 

testemunhos e os documentos oficiais, transcorrem as “memórias 
do tempo” como um bloco histórico imóvel. Isso caracteriza um 
esforço, que já antecipa as iniciativas catalográficas francesas e 
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alemãs, de colecionar eventos de um tempo reconhecidamente 
importante. O intento de Hipólito é compilar estes eventos para 

que eles estejam disponíveis à posteridade na forma de História. 
Tal tendência será comum ao século XIX, quando Leopold Von 
Ranke, através de um esforço sistemático de catalogação de 
documentos diplomáticos, construía a “história do Estado” alemão, 

acreditando que as mesmas relações diplomáticas definiriam a 
identidade interna da nação (REIS, 2004, p. 11). É uma tentativa de 
compor a narrativa unitária nacional, com seu povo, seu território 
e suas conquistas históricas. Certamente, o esforço de significar o 
tempo presente, através de várias informações dispersas, não se 
separa dessa História que embasa o presente, estando disponível 
como um imenso bloco composto de grandes eventos políticos. 

Além do mais, o Correio tem uma clara pretensão 
enciclopédica logo vista na continuidade da numeração de cada 

exemplar do Correio, que forma grandes volumes com entre 500 e 
1100 páginas cada um. Cada volume é assim uma continuidade do 
anterior. A organização livresca do jornal se vincula à necessidade 
de montar as “memórias do tempo”. Mais do que isso, o próprio 
subtítulo do jornal já indica: Armazém Literário. Ele se refere ao 
seu jornal como “nossa coleção”, sendo sua serventia “ilustrar” 
para “informação dos vindouros”: 
 

Este documento é importante em nossa coleção, posto que seja de 

data alguma coisa antiga; porque ele serve de ilustrar um ponto 
interessante relativo à história portuguesa, neste período notável, 
cujos fatos principais intentamos registrar em nosso Jornal, para 

informação dos vindouros, que empreenderem escrever a história 
de seu país, nesta memorável época (Vol XVII, p. 667). 

 

Nota-se como, além de estar consciente das importantes 
mudanças que estavam em curso, o tempo presente a que alude o 
jornalista é muito mais dilatado, compreendendo também uma 
preocupação constante com a “história de seu país”. Isso se torna 
mais explícito quando Hipólito, além de ter demonstrado a sua 
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intenção de compilador, demonstra a sua vontade de escrever uma 
história do Brasil, que provavelmente estaria em curso quando o 

redator abandonou o seu jornal em 1822: 
 

O Redator do Correio Braziliense se está empregando em 

escrever a História do Brasil, desde o seu descobrimento, até a 
época em que para ali se mudou a Corte e Família Real 

Portuguesa. Para isto tem ajuntado uma numerosa biblioteca, de 
livros tanto Portugueses como estrangeiros, em que se trata de 
alguma coisa da América; não se tem poupado, nem a despesas, 

nem a trabalhos, para obter de todas as partes as informações 
necessárias. Porém ainda assim não sobram materiais, para fazer 
a conexão dos diferentes períodos, e ligar a história das diferentes 

capitanias; assim como notícias locais, e modernas, que se não 
podem achar nos autores que até agora tem escrito sobre aquela 
matéria (Vol XVII, p. 300). 

 

O incessante esforço de compor uma história não se separa 
do jornal, que é visto como uma folha pública de interesse geral, 
responsável por ilustrar os membros da nação. Através desse 
jornal, Hipólito pede aos seus compatriotas que lhe enviem 
documentos importantes para que ele componha a “História do 
Brasil”. Percebe-se como é complexa a tarefa de dar um tempo 
próprio ao Brasil, pela obscuridade relativa daquela “terra 
longínqua” do imaginário europeu, pela escassez de eventos 
produzidos em seu interior ou pela incapacidade de as autoridades 
produzirem folhas públicas. Vemos, mais ainda, como não existem 
limites claros entre o exercício jornalístico propriamente dito, de 
dar cara e corpo ao tempo presente, e a História que flutua como 

um bloco imóvel que volta reiteradamente nas ações dos homens 
no presente. 

 
VI 

 
Hipólito, apesar de utilizar linguagem destinada a um 

público elitizado, não abandona sua proposta pedagógica 
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elementar, que carrega, nas suas percepções de identidade, os 
sentimentos do povo, a instrução desse mesmo povo, ainda que ele 

se manifeste apenas através dos seus “talentos”. Para levar adiante 
o seu projeto civilizatório, Hipólito crê ser necessário promover 
melhorias sistemáticas na educação, “como estejamos persuadidos 
de que a instrução dos povos é uma das mais importantes medidas 

para promover a prosperidade nacional” (Vol X, p. 89). A instrução 
pública não seria alcançada sem a racionalização das várias 
populações que compõem o Brasil e se tornam uma espécie de 
material humano a ser moldado pela ação dos governos. Como 
lembra Vovelle, o homem nesse momento histórico tem um novo 
estatuto: “reinserido na ordem da natureza, ele é considerado na 
sua consistência física, na sua anatomia, na sua fisiologia, nos 
métodos de analisar aquilo que constitui a unidade e, igualmente, a 
diversidade da espécie humana” (1997, p. 11). A possibilidade de 

manipular o homem fica nítida, por exemplo, com a anexação no 
Correio do panfleto lançado em 1813 em Londres por um juiz de 
paz inglês, chamado A New View of Society. Nele o juiz aponta a 
necessidade de se educar cuidadosamente as crianças para que elas 
não apresentem “defeitos de caráter” no futuro. Esse 
direcionamento do Correio aponta uma tentativa de tocar as elites 
para a necessidade de se romper com a censura literária e de se 
criar iniciativas sistemáticas no terreno da educação, de conduzir 
assim todos para o seio da nação. 

Hipólito imagina um Estado plenamente esclarecido, capaz 
de, ao mesmo tempo em que abrigando os vários povos brasileiros 
em seu interior, direcioná-los para o caminho do progresso. Esse 

Estado lembra muito o Estado imaginado pelos ideólogos franceses 
iluministas, um instrumento privilegiado da expansão do espírito 

esclarecido. Como lembra Bronislaw Baczko, no bojo da ideologia 
iluminista: 
 

Imaginava-se assim um poder que se apropriaria das ideias 
“filosóficas’ e as poria em prática para reformar a sociedade. A 
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fórmula política desse poder não ultrapassava com muita 

frequência a de um certo absolutismo esclarecido; a moderação, a 
própria timidez, aliavam-se perfeitamente com o sonho utópico 
de uma outra sociedade, a da felicidade social em que se 

redefiniria a reordenação da ordem social (1985 p. 757). 

 
O Estado teria como primeiro papel reformar a sociedade. É 

nítido como Hipólito se dirige às elites intelectuais num diálogo 
que toca intimamente a esfera pública brasileira, onde jornalistas e 
escritores de panfletos muitas vezes detêm posições políticas de 
destaque, especialmente a partir de 1821 (RIBEIRO, 2004, p. 22). 
Ou como lembra Neves, o leitor imaginado das elites intelectuais 
brasileiras era conhecido pela metáfora do homem de casaca, 
“pessoa literata, culta e conhecedora da política de sua terra” 
(2003, p. 102). Aqui, a elite intelectual jornalística se mistura ao 

meio político, o que só parecerá mudar mais efetivamente com o 
surgimento do jornalismo urbano nos finais do Império. 

A tarefa desses primeiros jornalistas é reformar o homem, 
direcioná-lo para que cumpra os desígnios definitivos da nação. 
Hipólito inspira-se para isso nos instrumentos de engenharia social 
dos britânicos: suas instituições funcionais, seu governo 
transparente, suas folhas públicas, e então desloca-se no espaço 
para imaginar um Brasil feliz, redefinido a partir de instituições 
igualmente funcionais, ainda que aclimatadas no Brasil. No seio 
desse Estado reconstruído, estaria a nação realizada, como que nos 
moldes imaginados pelos philosophes, um “oásis de liberdade em 
meio ao deserto do mundo” (NORA, 1985, p. 803). Nas páginas do 
Correio, um arcabouço de imagens iluminadas nas quais a nação 

brasileira vai tomando cara e o Brasil colonial vai podendo ser 
transformado naquele Brasil “Novo Império”. 
 

VII 
 

A sociedade de corte funcionava dentro de fronteiras frágeis, 
que tinham na própria figura do rei o seu centro canalizador das 
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várias tensões criadas entre os membros da nobreza. Mas a 
habilidade de se manter no centro das intrigas cortesãs, que 

celebrizou reis franceses como Luís XIV, dentro do vasto 
maquinário que compunha o Estado francês, não era certamente 
uma habilidade do Imperador brasileiro D. Pedro. Ainda assim, os 
princípios de funcionamento dessas duas máquinas tinham 

semelhantes pedras de fundação no simbolismo do aparecimento 
do rei para o público. Tal simbolismo, no caso da monarquia 
brasileira, é mais bem visto durante o crescimento de d. Pedro II, 
quando a cúpula política que cercava o soberano cuidava 
delicadamente de suas barbas para que elas dessem a aparência de 
um condutor astuto e inteligente, capaz de liderar a nação em 
situações difíceis. Esse cerimonial público de reforço simbólico é 
mostrado por Debret já no tempo de D. João VI. Ficando no Brasil, 
o pintor francês se obrigou a retratar também D. Pedro I, que 

assumia o cetro e subia sobre a multidão anônima, para, num 
cerimonial exaustivamente repetido, fortalecer a sua presença 
carismática. 

No caso da sociedade cortesã francesa observada por 
Norbert Elias, especialmente nos tempos de Luís XIV, os papéis do 
rei se situavam no interior de uma complexa cadeia de intrigas 
conduzidas pelo líder de forma autocrática, isto é, de forma a 
monopolizar o papel de guia das tensões e discórdias produzidas 
(2001, p. 143). A aparição do rei estava ligada a um contexto muito 
específico de crença, traduzida na sua capacidade taumaturga de 
curar doentes de escrófula pelo simples toque. Mas o papel no qual 
vemos D. Pedro I revestido pela pintura de Debret está um pouco 

aquém dessa capacidade mágica de cura. O imperador 
simplesmente sobrepõe-se à população numa cerimônia simbólica, 

um rito de aparição que acaba cimentando as suas relações com 
uma sociedade carioca cuja vida orbitava em torno das intrigas 
palacianas dessa mesma corte. 

Temos mais visível do que a vida interna do corte, a forma 
como ela se projeta para fora, através de toda uma cadeia de 
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simbolismo baseado nas aparições. Como lembra Bronislaw 
Baczko, 

 
As “aparências” fixam as esperanças do povo no Príncipe, 

permitindo mobilizar e aumentar a energia daquele, fazer medo 
aos adversários, etc. O Príncipe, rodeando-se dos sinais do seu 
próprio prestígio e manipulando habilmente toda a espécie de 

ilusões (símbolos, festas, etc.), pode desviar em seu proveito as 
crenças religiosas e impor aos seus súditos o dispositivo 

simbólico de que retira o prestígio de sua própria imagem 
(BACZKO, 1985, p. 301) 

 
A imagem do rei não se verifica apenas no seu circuito 

regular de aparições, como também em todo um aparato de 
engenharia social que solidifica o poder do soberano perante o 

público. A Gazeta do Rio de Janeiro cumpre um primeiro papel 

materializador dessa corte em um território desconhecido, 
ajudando a polarizar as pautas de diálogos cotidianos em torno da 
realeza. No Rio de Janeiro, o Correio Braziliense tem função 
similar: ele isola o soberano sobre uma certa ideia de prestígio 
moral e põe a nu os desmandos dos seus ministros. Quando o rei 
se vê alvo de acusações de corrupção ou de incapacidade de guiar 
os povos brasileiros, o redator não hesita em isentá-lo sob a 
desculpa de que o rei estava sendo ocultado pelos ministros 
inescrupulosos. Ou seja, o jornal funciona como um instrumento 
de fortalecimento da imagem do rei, elogiando-o e dando-lhe uma 
visibilidade que não podia ter, ao mesmo tempo, em várias partes 
do território brasileiro e português. Ao longo de catorze anos, 

Hipólito não lança uma só crítica direta ao Soberano. Quando 
muito o que ele faz é sintetizado mais ou menos pelo excerto 
seguinte: “Se o Soberano pudesse ser informado de um só fato dos 
que estudiosamente se ocultam à sua vista, veria ele a culpável 

negligência com que seus ministros têm deixado perder os lucros 
que se podiam tirar do Rio Grande, para os lançar em mãos 
estrangeiras” (Vol VI, p. 234). Noutras palavras, o aparelho 



62 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

administrativo está em frangalhos, mas as vistas do rei são 
ocultadas por manobras políticas. O rei nada pode fazer enquanto 

não houver uma vontade generalizada de mudar o “sistema”. 
Essa defesa é antes de tudo uma defesa da monarquia. Ela 

vai se esboçar com alguma clareza durante os diálogos do Correio 
Braziliense com o Correo del Orinoco. Hipólito diminui a dimensão 

da Revolução Pernambucana, para reforçar as suas alegações de 
que uma República não estava no itinerário dos povos brasileiros, 
já que os povos brasileiros tinham um rei. Ao mesmo tempo, o 
Correo del Orinoco, um dos veículos revolucionários na Venezuela, 
entra no Brasil divulgando várias doutrinas separatistas, 
republicanas, tomando como ponto de partida o Correio 
Braziliense e a sua oposição às revoluções. A longa troca de farpas 
é mais interessante pela natureza dos periódicos do que pelos 
argumentos em si mesmos: um órgão venezuelano que entra no 

Brasil fazendo propaganda republicana e um órgão monarquista 
impresso em Londres que chega no Brasil clandestinamente ao 
mesmo tempo em que ao serviço do rei, condenando a revolução 
Pernambucana. A conclusão de Hipólito é a seguinte: “Isto pois 
serve de indubitável prova de (...) que o escritor, mui 
desingenuamente tomou o pretexto de refutar nossos escritos, e 
mesmo fazer-nos invectivas pessoais, meramente para ter ocasião 
de introduzir suas doutrinas e dirigi-las aos povos do Brasil” (Vol 
XXIII, p. 46). 

Para os homens públicos com formação conservadora no 
estilo de Hipólito, a definição do Brasil começa pela sua unidade. E 
essa unidade, com sua história, seu povo, seu território, só vai ser 

suficientemente coesa a partir de uma máquina política capaz de 
unir povos irrequietos e distantes uns dos outros. Máquina que 

tem tanto de lições de um racionalismo político inspirado pelo 
modelo inglês quando de mitologia política que tem na sua parte 
mais visível o monarca redentor. O rei é desejado pelo povo: ao 
contrário da França revolucionária, onde a propaganda 
revolucionária correu longe demais pelos subterrâneos literários 
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através de uma extensa rede de informações, ocorrendo lento 
serviço de dessacralização do rei, no Brasil até 1822 apenas os 

revolucionários pernambucanos erguem a voz contra o rei – dos 
quais lembramos especialmente Cipriano Barata (MOREL, 2001). O 
serviço dessacralizador na França era realizado desde o bate-boca 
cotidiano, nos cafés e na boemia literária parisiense, a partir do 

qual se escreviam libelles difamatoires e mauvais propôs, escritos 
que circulavam em grande número investindo contra o rei e sua 
vida íntima, sua devassidão, logo se espalhando e transmitindo 
uma imagem negativa da realeza (DARNTON, 1987). Esse serviço 
lento de danificação da imagem do rei que se expande com a 
imprensa, tornou possível imaginar a decapitação de Luís XVI pelo 
governo revolucionário, o que geraria tanto terror aos homens 
públicos portugueses e brasileiros. No caso destes, a imagem do 
rei, mesmo que tenha sofrido arranhões, permanece o principal 

baluarte da união nacional: o que os publicistas luso-brasileiros 
pretendem é a reforma geral da monarquia seguindo o exemplo 
inglês, e temos no Correio Braziliense um bom exemplo de como 
esse processo transcorre. A crise generalizada do Estado não era 
atribuída ao rei, mas aos maus ministros que o cercavam 
impedindo que a sua sabedoria conduzisse adequadamente os 
destinos da nação: 

 

Os ministros públicos podem ter interesses individuais, 
diferentes, e até opostos, aos interesses do Público; o Soberano 
nunca pode ter tal interesse; porque a sua grandeza, esplendor, e 

felicidade; está inseparavelmente unida ao poder, dignidade e 
prosperidade de seus povos (Vol IX, p. 887). 

 
No bojo desse Estado degradado por ministros egoístas, 

Hipólito destaca a sua própria função e a função do homem público 
em geral. Enquanto jornalista, ele está entre os “homens 
talentosos”, que devem ser úteis à sociedade, “segundo as suas 
forças físicas ou morais, para administrar, em benefício da mesma, 
os conhecimentos, ou talento, que a natureza, a arte ou a educação 
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lhe prestou” (Vol I, p. 1). O sistema político de Hipólito não se 
desliga de um diagrama elementar no qual rei e povo se unem pela 

intervenção dos homens talentosos. Para tanto, a Constituição 
representará um avanço: ela será a garantia de que uma 
aristocracia associada ao sistema antigo, inútil para o 
amadurecimento da nação, será excluída dos quadros 

administrativos. A adesão incondicional ao soberano parece o 
caminho mais lógico a ser seguido por um intelectual português do 
início do século XIX, ainda mais quando se o imagina criado 
debaixo da proteção da rainha D. Maria e numa Universidade 
recém reformada pelo Marquês de Pombal, um “déspota 
esclarecido”. Ainda mais quando, por trás de seu jornal, o 
mecenato régio acalmava os ânimos de Hipólito, potencializando 
no Correio uma imagem positiva da realeza. 

Além disso, de acordo com Oliveira Lima, “D. João era o 

primeiro a ler com assiduidade” o Correio Braziliense (1945, p. 18). 
Depois de seu farto desjejum o príncipe conversava com Paulo 
Fernanes Viana sobre temas que entravam no espaço de discussão 
de Hipólito da Costa.19 A negociação ocorrida entre o mesmo Paulo 
Fernandes, intendente de Polícia carioca, e o Dr. Heliodoro da 
Fonseca, maçom amigo de Hipólito, teria favorecido este último 
com a compra mensal de pelo menos 500 exemplares do Correio. 
Hipólito se comunica ele mesmo com o rei através de cartas. E o rei 
se projeta sobre o homem luso-brasileiro pela força da própria 
divindade, uma espécie de construto simbólico introjetado desde a 
infância. O rei é divino: em Portugal, em 1798, quando Hipólito 
viajava para os Estados Unidos, a cerimônia de beijamãos dos reis 

e príncipes ainda era comum. Todo o respeito era devido à rainha 
D. Maria. A aclamação pública do monarca era a segurança do 

próprio funcionamento do sistema político absolutista, era a 
encenação simbólica na qual o rei cumpre seu papel mágico de 
guia dos povos. Não estamos superestimando o poder do rei: 
logicamente esse rei, em Portugal, não podia curar enfermos da 
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escrófula, mas estava sim, dentro do quadro simbólico em que 
cresceram os publicistas de 1790, instituído por poderes absolutos. 

 
Para se ter uma ideia, no interior da Universidade de 

Coimbra um dos requisitos de passagem era o exame de conduta 
moral, estabelecido por carta régia de 1792. Este exame avaliava 

mais precisamente as qualidades das pessoas que se destinavam ao 
serviço do Estado. Mecenas Dourado esclarece que, 
 

Produto dos tempos de d. Maria I, influenciado pelos hábitos 
morais e pedagógicos de uma época em que a disciplina e bom 
comportamento social se confundiam com a submissão passiva 

aos governos absolutos e despóticos, essa providência, processada 
no segredo de consciências que o não deviam revelar, poderia 
trazer consigo consequências nocivas para a formação moral do 

cidadão, cujo mérito seria apreciado por sua maior ou menor 
disposição à subserviência aos mestres, a princípio, e, depois, ao 

soberano e autoridades públicas (1957, p. 35). 

 
A excelente avaliação de Hipólito no exame de conduta foi 

responsável pela sua nomeação para a viagem científica para os 
Estados Unidos. Quando confrontado com essa sociedade 
republicana norte-americana o redator tem um enorme 
estranhamento. Num dos seus discursos sobre a Filadélfia, datado 
de 1 de Janeiro de 1799, Hipólito enuncia sobre quando, por 
influência do ministro português nos Estados Unidos, Cipriano 
Ribeiro Freire, é levado a conhecer o presidente John Adams, que 
comemorava com seus semelhantes o Dia de “Ano Bom”: 
 

O presidente estava de pé, de casaca, espada e chapéu debaixo do 

braço, conversando com algumas das pessoas que ali se achavam; 
quando se entra dirige-se a ele e se lhe faz um cumprimento, ele 

pega na mão, pergunta pela saúde e diz mais alguma coisa, a 
mim me perguntou que tal achava seu país; depois disso todas as 
pessoas conversam umas com as outras, mesmo passeiam pela 

casa e o mesmo presidente muda de lugar frequentemente, de 
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modo que estão todos confundidos sem ordem ou arranjamento 

de etiqueta (2004, p. 14). 

 
A desordem em que se encontram os membros do governo 

republicano preocupa Hipólito, já que o líder, incapaz de se fazer 
sentir pelos seus inferiores, não poderá manter por muito tempo a 
força do seu executivo. O chefe supremo da nação deve ser 
reconhecido publicamente pelo seu status de líder, pelas 
condecorações que ostenta e pela sua presença simbólica nas ruas, 
de forma a não se confundir com os cidadãos comuns, de forma a 
ser sempre sobressalente, digno de ter as suas mãos beijadas como 
no Brasil de D. João VI. Todo o sistema político de Hipólito acaba 
sendo tributário desse princípio de reverência e solenidade à 
autoridade monárquica. Portanto o Correio, do qual D. João VI é 

um mecenas, não pode ser dissociado dessa tarefa de pedagogia, de 

dar coesão aos povos luso-brasileiros em torno da figura altaneira 
do líder carismático. 
 

Quanto à aceitação do republicanismo das colônias latino-
americanas, isso acontece porque elas foram deixadas num 
contexto de orfandade, em virtude da usurpação do trono espanhol 
por José Bonaparte. Diante da violação do direito natural, Hipólito, 
que se tornou amigo pessoal do revolucionário Francisco Miranda, 
não pôde deixar de acenar favoravelmente às independências e 
formações de repúblicas. Ele teve a oportunidade de conhecer 
ainda outros revolucionários, como Bolívar, San Martín e 
O’Higgins, a partir das reuniões maçônicas na Inglaterra. Hipólito 

conhecia a fundo as repúblicas e seus princípios de funcionamento, 
aplaudia-as quando, diante da dissolução da Monarquia, nenhuma 
alternativa restava, mas não passava pela sua cabeça que Brasil 
fosse uma República: pois Brasil, sua descoberta, sua conquista, 

seu povoamento, estavam correndo no sangue do próprio rei. 
Não será estranho, diante do que ficou exposto, que Hipólito 

negue integralmente apoio aos revolucionários pernambucanos, 
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mesmo que tenha sido amigo de alguns deles, como Domingos José 
Martins, com quem fundou a “Loja Maçônica Lusitana 184” e com 

quem viajou para Paris em 1814.13 Domingos, aliás, seria um dos 
fuzilados na mal sucedida Revolução Pernambucana. O sistema 
político de Hipólito não suporta a cisão da monarquia portuguesa, 
confrontada com ideias republicanas ou separatistas. Ainda que 

seja caótica a situação provincial brasileira, não se mudam as 
coisas “através de meios violentos”. A fidelidade à monarquia 
superpôs-se às amizades pessoais criadas pelo jornalista com 
pernambucanos. A relação com o rei começa com sua formação em 
Coimbra e termina quando Hipólito é nomeado cônsul geral do 
Brasil na Inglaterra. De D. João a D. Pedro, Hipólito da Costa é 
reverente à figura encarnada pelo rei que, não somente um 
patrocinador, tem o status mítico de condutor da nação, de bom 
príncipe. O Correio, instrumentalizado como crítico potencial das 

instituições portuguesas, reforça o prestígio do príncipe e isola-o 
sob uma desculpa muito conhecida no Brasil dos últimos dias: “ele 
não sabe”. De fato, o rei português nunca conhece as tramoias dos 
seus ministros e, mesmo quando decretos mal meditados vão a 
público com a rubrica do príncipe, eles são frutos das pessoas que 
o cercam. Daqui a imagem do rei não passa sem uma certa 
propaganda do Estado: “governar é fazer crer”. O papel da 
liderança redentora, ao longo de 200 anos de história brasileira, 
tem como pressupostos simbólicos desígnios semelhantes, 
alicerçados sobre uma certa magia: “a situação daqui em diante 
será consertada”. Através de um circuito regular de aparições 
públicas e de propaganda, esse papel é renovado dia-a-dia e, 

quando a máquina mostra a sua incapacidade de resolver 
problemas concretos, então surgem intermediários incompetentes, 

responsáveis diretos pela culpa: ministros corruptos, deputados 
desonestos, etc. 
 

                                                                 
13 Ver MONTEIRO, 1979, p. 8 e RIZZINI, 1957, p. 9 
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VIII 
 

Estudando Hipólito deparamo-nos com um determinado 
modelo de jornalismo para o qual o jornalista parece ser aquele 
que, guiado pelo dever de conduzir a informação, recebe-a através 
de vários canais diferentes e as redistribui de forma minimamente 

ordenada, com periodicidade definida e também para leitores mais 
ou menos definidos. Essa função não se dissocia da realização dos 
desígnios nacionais. O “jornalista” é um tipo de homem 
relativamente novo, nascido das entranhas do mundo das letras. 
Tendo em vista a sua densidade histórica, parecerão frustradas as 
tentativas de desvendar na profissão, tarefa, função, ou como quer 
que se a chame, um estatuto ontológico, primordial, absolutamente 
fechado sobre si mesmo. Conforme avançamos em nossos estudos 
vemos como o jornalista do século XVIII, e o nosso Hipólito no 

começo do XIX, é dependente do conjunto de referenciais forjado 
no interior do Iluminismo europeu, desde essa profunda 
identificação com o “espírito nacional” até a missão de levar as 
luzes até os cantos escuros da humanidade. No caso do jornalista 
brasileiro do início do Oitocentos, Morel e Barros não concluem 
diferente, identificado-o ao “homem público” com seus deveres e 
compromissos, plenamente guiado pela tarefa de informar, de 
conduzir adequadamente a opinião pública que é indissociável da 
ideia de nação (MOREL e BARROS, 2003, p. 15). 

É importante ressaltar que já existia na Inglaterra em que 
Hipólito vivia um modelo de jornalismo pautado pela lógica do 
mercado, alimentado por anúncios e vastas cadeias de leitores e 

que, pela velocidade com que saía dos prelos, exigia grande 
número de trabalhadores. Nos Estados Unidos, esboça-se a penny 

press, que concorreria efetivamente para a transformação dos 
espaços urbanos norte-americanos, popularizando um saber que 
tem seu principal alicerce numa determinada coletividade, num 
corpo definido de leitores ávidos por informações desse mesmo 
espaço urbano (SCHUDSON, 1978). O modelo de jornalismo 
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profissionalizado e ligado ao fornecimento regular de notícias para 
um determinado público acontece em Londres sobretudo através 

do Morning Chronicle e do The Times. Essa produção de notícias 
era vista como uma atividade quase autônoma: o jornalista, 
pequena peça no grande mercado dos jornais, seria apenas um 
intermediário. Ou seja, não era o autor-proprietário daquilo que 

escrevia. Aos montes, estes escrivães provisórios se ajuntavam na 
Grub Street, rua londrina conhecida por abrigar literatos 
desafortunados que tentaram a sorte no mercado editorial e não 
conseguiram ir muito longe (CHARTIER, 1997, p. 147). 
Poderíamos, para apontar a dificuldade de ser um homem de 
letras, ir para a França dos submundos literários do século XVIII, 
onde muitos autores viviam entre não ter o que comer e os libelos 
difamatórios contra a família do rei, nos quais decompunham toda 
a sua ira contra uma organização social que os repelia ativamente 

(DARNTON, 1987). O jornalismo era uma atividade complexa, que 
se desenrolava tanto nas conversas de cafés quanto nos cadernos 
de apontamentos na porta das casas das madames. No contexto de 
um grande afluxo de notícias dispersas, informações apócrifas e 
muito próximas dos boatos, intensifica-se um longo debate entre a 
propriedade autoral e o ecumenismo do conhecimento. Condorcet 
negava a função de autoria, já que o conhecimento seria 
propriedade pública: os escrivães da Grub Street e os boêmios 
parisienses teriam o mesmo estatuto literário que os autores 
renomados da laia de Voltaire ou Rousseau. A prosperidade dessa 
função está ligada, segundo autores como Foucault, às 
necessidades de imputação penal de textos considerados 

transgressivos, o que se torna mais visível num século XVIII em 
que a imprensa se expande e acaba se chocando com a censura 

promovida pelo Estado (apud. CHARTIER, 1998, p. 37). Parece 
estar associada ainda a determinadas necessidades editoriais, à 
própria qualidade da obra de objeto vendável associado a um 
produtor particular e à detenção dos direitos de impressão por um 
impressor. Quem venceu, no debate entre Condorcet e Diderot, foi 



70 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

este último: a propriedade sobre as letras seria uma conquista do 
capitalismo editorial em ascensão. Vence o mercado e o jornalismo 

se torna subproduto do extenso maquinário capitalista. Em 
Londres, sobretudo depois de 1695, com a eliminação da censura 
prévia, a rotina profissional se segmenta indefinidamente. James 
Ralph apontava em panfleto de 1758 algumas dessas duras 

condições de sobrevivência, nas quais o jornalista deveria, a todo o 
custo, coletar novas informações diariamente.14 A imprensa 
londrina já tinha, portanto, um grau de desenvolvimento ligado à 
sobrevivência comercial, no qual se produzia grande quantidade de 
jornais. E dentro dos quais eram perceptíveis várias funções dos 
homens de pena, incluindo recolha de notícias e redação de 
crônicas políticas regulares. Imprensa e empresa caminhavam de 
mãos dadas, devido tanto à prosperidade comercial da Inglaterra 
quanto ao elevado índice de letramento da população. Hipólito é o 

nosso observador brasileiro. Enquanto estrangeiro, ele narra o que 
vê em Londres: 
 

Imprimem-se em Inglaterra muitos periódicos diários, em que 
ficam registrados todos os acontecimentos do tempo; e que sem 

dúvida constituem um riquíssimo depósito de memórias, para os 
que quiserem ao depois escrever a história; porém a natureza 

destes papéis diários requer uma tal celeridade em sua 
publicação, que os Redatores nem tem tempo de averiguar a 
exatidão dos fatos, que o rumor e os boatos dão por verdadeiros; 

nem podem dispor as novidades que referem, em alguma distinta 
classificação, que ajude o Leitor em suas indagações dos fatos 
históricos de que se deseja instruir (Vol IX, p. 730). 

 

                                                                 
25 14 Que entre outras coisas diz: “Aqui não existe diferença entre o escritor nas suas águas-furtadas 

e o escravo nas minas, apenas o primeiro é colocado no Ar, o segundo nas entranhas da Terra. Quer 

um, quer outro têm de igual modo tarefas que lhes são atribuídas, ambos devem trabalhar sem 

descanso e morrer de fome; nem tão-pouco podem esperar a libertação. O compilador deve 
compilar, o escritor deve continuar a escrever, doente, ou de boa saúde, bem-humorado ou 

deprimido, provido de assuntos ou não, até esgotar, devido à pressão conjunta do trabalho, da 

pobreza e da aflição, o seu físico e toda a pequena dose de reputação que conseguisse adquirir na 
profissão” (apud CHARTIER, 1997, p. 146). 
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A teoria de Hipólito não é mera abstração: ele demonstra, ao 
longo do seu exercício jornalístico, conhecer uma grande 

quantidade de jornais, não só londrinos, mas franceses, espanhóis, 
latino-americanos, etc.15 A partir dessa escrita que se desenrola 
indefinidamente, para a qual o tempo presente é o inesgotável 
fornecedor de temas, argumentos e ideias, surgem imprecisões: 

trata-se da difícil tarefa de distinguir o erro do verdadeiro, lendo 
cuidadosamente os documentos e analisando com ponderação os 
fatos narrados por testemunhas. Aquela quantidade inumerável de 
funções no interior da redação jornalística que começa a se 
modernizar em Londres, Hipólito as concentra em si mesmo como 
produtor único de seu jornal. Adiante, ele se torna não seu próprio 
redator e editor, mas seu próprio impressor. A laboriosa rotina de 
James Ralph, considerada por ele mesmo recolha interminável de 
fatos, encontra eco em Hipólito da Costa, no “incansável trabalho”: 

 
Todo o incansável trabalho da redação, edição, correspondência, 
etc., deste periódico tem recaído sobre um só indivíduo, que aliás 

está carregado de outras muitas e mui diversas ocupações, que se 
lhe fazem necessárias, já para buscar os meios de subsistência, 
que não pode ter nos escassos lucros da produção literária deste 

jornal, já para manter a sua situação no círculo público em que as 
circunstâncias o obrigaram a viver (Vol XXIII, p. 174). 

 
Como será demonstrado no capítulo seguinte, essas 

informações são muitas vezes coletadas no interior de espaços de 
sociabilidade criados pela comunidade de portugueses emigrada 
em Londres, com seus preconceitos e intrigas, no interior das 

                                                                 
15 Dentre o grande número de jornais citados no Correio, aqui se exemplifica: National Intelligencer, 

New York Advertiser, dos EUA; a Gazeta Oficial de Londres; o Morning Post, The Times, The 

Philosopher, Agricultural Magazine; a Gazeta do Rio de Janeiro; a Gazeta de Moscou; as 

genericamente chamadas Gazetas Francesas, das quais a principal é o Moniteur, também o Journal 
du Commerce; a Gazeta de Caracas, Gazeta de Buenos Aires; Redator de Cadiz; Publicista de 

Venezuela, Argos Americano, El Español, Gazeta da Estremadura, em Portugal Telegrapho 

Portuguez; Jornal de Coimbra, dentre uma grande quantidade de jornais portugueses que serão 
interlocutores diretos, como o Investigador, Padre Amaro, o Português, etc. 
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quais, efetivamente, é difícil distinguir “o rumor e o boato da 
verdade”. Dentre esses espaços, tempos e temas, tendo diante de si 

o compromisso de imaginar uma nação e dar-lhe um estatuto 
específico, leva adiante Hipólito a sua empreitada. 
 

IX 

 
O incansável trabalho de reunir e coletar fatos tinha um 

propósito elementar de oferecer condições para que a corte 
emigrada se orientasse num espaço novo, funcionando com a sua 
hierarquia específica baseada na autoridade do soberano. Nesse 
contexto, as intervenções urbanísticas no Rio de Janeiro estão 
plenamente conformes aos movimentos intelectuais que ganhavam 
espaço tanto na Gazeta do Rio de Janeiro quanto no Correio 
forjando na nascente intelectualidade todo um arcabouço de ideias 

e teorias referentes à reorganização do Brasil, tornando-o um lugar 
adequado à Corte Imperial. 
 

Naquela “terra longínqua e sossegada”, quando pintada por 
Debret, os escravos negros conviviam com os homens brancos 
dentro de uma hierarquia baseada na violência. Nas perspectivas 
políticas de Hipólito, que aplainam essa mesma realidade, a 
particularidade social pintada por Debret deveria ser apagada 
lentamente. Essa preocupação iria perdurar durante muito tempo 
entre os projetistas da nação brasileira, com rescaldo contínuo das 
propostas do Correio Braziliense. No futuro contexto de produzir 
uma mão-de-obra disciplinada, os próprios urbanistas do Império, 

mais de 50 anos depois teriam a mesma preocupação, quando 
 

... os imigrantes começam a ser definidos em termos ideais por 
parte considerável dos representantes políticos do Império, como 
o modelo de trabalhador eficiente e moralizado, cujo exemplo de 

comportamento deveria ser seguido pelos nacionais, cuja 
convivência deveria implicar em um natural processo de 
branqueamento da população (CRUZ, 2009, p. 13) 



Luís Francisco Munaro | 73 
 

 
Por outro lado, aquela mesma imagem vitoriosa de D. Pedro 

aclamado pintado por Debret, não deixa de mostrar que a vida 
urbana carioca se organiza em torno da corte sobre uma massa 
anônima de pessoas. O rei, no Correio Braziliense, é a única 
garantia de que as ideias revolucionárias não avançarão: trata-se 

do chamado “direito natural” contra uma ordem radicalmente 
nova iniciada com a Revolução Francesa. O rei, do alto de seu altar, 
assistia imponente à construção de um Brasil: debaixo de si 
expandia-se o progresso, uma nação com desejos uniformes, com 
sua história e seu povo. 

As duas imagens de Debret nos ajudam a entender a 
percepção dos estrangeiros que vivenciam as cidades brasileiras e, 
no caso de Hipólito, de um brasileiro emigrado em Londres, 
preocupado com fornecer aos brasileiros uma identidade 

monárquica. Elas oferecem duas preocupações fundamentais, a da 
identidade do povo, maculada pela escravidão e pela negritude, e a 
da identidade política, encarnada pelo bom príncipe capaz de guiar 
os vários povos espalhados pelo território brasileiro. Temos assim, 
em linhas bem gerais, um esboço daquilo que é fundamental no 
programa jornalístico de Hipólito da Costa. 

 
X 

 
Da mesma forma como Hipólito se apropriou de 

determinadas imagens do Brasil e as incorporou nas suas 
percepções da identidade brasileira, o Brasil se apropriou do seu 

Correio de forma mutante, integrando-o no corpo de 
conhecimentos das Luzes brasileiras. Ao mesmo tempo em que 

grande colaborador para o processo intelectual de formação do 
Estado e Nação, foi intransigente defensor da monarquia e da 
identidade branca. A leitura desse volumoso corpo de textos na 
forma de documentação histórica atravessa então algumas 
ambiguidades que cabe aqui expor. A militância em prol de 



74 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

determinadas políticas da independência brasileira custou um 
certo exorcismo do patrono da imprensa nacional. 

Os estudos sobre Hipólito conheceram lacunas. Tais lacunas 
podem ser devidas, pelo menos durante o período de afirmação 
republicana, por aquela mesma intransigente defesa da Monarquia. 
Passamos aqui das imagens que Hipólito compôs, enquanto 

estrangeiro, para alguns aspectos de como Hipólito foi visto por 
seus conterrâneos, em uma fase em que ficou relativamente 
desconhecido da historiografia. Ainda que tenha sido relativamente 
estudado no Instituto Histórico e Geográfico, nascido no Brasil 
monárquico, até pelo menos a década de 30 do século XX Hipólito 
não conheceu nenhum grande estudioso. Seu monarquismo 
exaltado associado a uma posição externa, em Londres, era 
incoerente às propostas nacionalistas e republicanas que se 
propunham então. Havia mesmo uma negação de que Hipólito 

devesse ser estudado seriamente: apenas as duas biografias de 
1957 vão por termo à questão, lançando luz nesse momento 
curioso da história brasileira. 

A intelectualidade republicana se apropriou exaustivamente 
de Tiradentes para forjar uma imagem heroica do Brasil 
republicano. Aqueles a quem Octavio Brandão chama de 
intelectuais progressistas, com a exceção de Lima Barreto, 
construíram e reforçaram no imaginário republicano a imagem de 
um Brasil glorioso cuja vida se estruturava em torno do progresso 
(1956). Um desses intelectuais, Silvio Romero, desloca a discussão 
da identidade brasileira para os mitos libertadores que teriam 
início com Gregório de Matos, “o grande satírico” (1959, p. 20). A 

Revolução Pernambucana, criticada por Hipólito, “hasteava – para 
Romero – bem alto a grande ideia da libertação”. Mas Hipólito não 

some da História da literatura brasileira de Romero, ele é 
reposicionado e passa a ser um estudioso do “desenvolvimento das 
sociedades”. O espaço que ele tem na historiografia republicana é 
pequeno: lança luz sobre a independência, colabora com a 
“libertação” e, logo depois, some. Entre as lacunas e as 



Luís Francisco Munaro | 75 
 

apropriações ditas ufanistas, também nós tentamos colocar mais 
elementos para se refletir a questão, acomodando o morto nas 

páginas da história do jornalismo brasileiro, a partir da cruzada 
civilizatória empreendida pela Corte e que transformou o espaço 
urbano carioca permitindo a circulação mais ampla de jornais. O 
nosso homem público ergueu a voz para advogar essas mudanças 

num ambiente relativamente árido, a partir da transformação 
gradual dos hábitos da população carioca e da criação de costumes 
relativamente ordeiros e organizados (FRANÇA, 2002, p. 601).27 
Haveria uma inscrição do discurso de Hipólito na nacionalidade 
brasileira nascente, visível na posição de estadistas e intelectuais, 
como por exemplo na convicção da criação de um “poder 
moderador” na Constituição de 1824, ou na primazia da crítica aos 
tratados de 1810 e à posição entreguista do Brasil com relação à 
Inglaterra. Os “serviços” políticos prestados por Hipólito 

transcendem a área de influência ideológica do jornal: eles incluem 
uma bem tecida trama de estadistas e políticos que articulam em 
Londres um espaço de sociabilidade, onde argumentam, e 
argumentando treinam, as características da nação que está para 
ser criada. Citemos o exemplo de Felisberto Caldeira Brant: trata-
se do primeiro Encarregado de Negócios do Brasil junto ao 
Governo Britânico. Ele vem de uma geração posterior à de 
Hipólito: no período de consolidação da independência, quando 
portugueses e brasileiros separam-se antagonicamente, o governo 
brasileiro sugere a Brant que se instrua em conferências com o 
veterano Hipólito da Costa. Ora, Hipólito, nesse momento já é 
considerado pelos brasileiros como um construtor, um civilizador, 

que com seu jornal ajudou a delinear uma ideologia brasileira. José 
Bonifácio, o testa-de-ferro do governo recém-independente de D. 

Pedro, assim escreve para o jornalista em Londres, recomendando 
Brant: 

 
... tendo em consideração as conhecidas luzes e patriotismo de 
Vmcê, tanto tem distinguido querendo portanto dar uma 
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demonstração de quanto aprecia as suas qualidades: manda S.M. 

participar a Vmcê que seria muito do seu agrado que Vmcê 
procure conferenciar com o sobredito Encarregado de Negócios 
(apud. MONTEIRO, 1979, p. 43). 

 
Se levarmos em conta que Hipólito era fluente nos círculos 

políticos ingleses, para os quais seu acesso estava facilitado pela 
Maçonaria, não é de admirar que se busque nele ajuda para 
negociações de tamanha importância, como são as do 
reconhecimento da independência do Brasil na Inglaterra. José 
Bonifácio nomeia Hipólito cônsul-geral do Brasil em Londres. 
Nomeação nada inusitada: o jornalista a que nos referimos é um 
“homem público” e sua participação é cobrada nas instâncias de 
poder brasileiras instaladas em Londres. A resposta de Hipólito a 
José Bonifácio, esta sim parecerá inusitada: “não sendo da etiqueta 

aqui apresentar-se à corte o cônsul e havendo eu como indivíduo 
particular sido há muito tempo apresentado a esta corte, poderia 
retrogradar em representação pública, não sendo agora a ela 
admitido” (apud. DOURADO, 1957, p. 119). O jornalista argumenta 
que, tornando-se cônsul-geral, sua situação decairia e, portanto, 
pede um cargo superior. Vemos que a função de jornalista não se 
desintegra da função política-representativa, que no Brasil 

perdurará até pelo menos o início do período republicano, como 
aponta Lavina Ribeiro (2004). A morte e impossibilidade de 
Hipólito assumir o cargo é assim lamentada por Antonio Telles da 
Silva, enviado especial do Brasil em Viena: 

 
Lamento bem sinceramente (...) a perda de um tal brasileiro, cuja 
falta sendo, sem dúvida, mui grave em nossas atuais 
circunstâncias pela privação em que fica o Império de seus 

iluminados conselhos e prestantes serviços, se torna ainda mais 
sensível pelo transtorno que produz em continuação dos negócios 

de que se achava incumbido em Londres (apud. MONTEIRO, 
1979, p. 47). 
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O jornalista Hipólito é uma criação que tem início nas suas 
viagens científicas pelos Estados Unidos e México, passa pelo seu 

posto de coordenador da Tipografia Régia em Portugal, por um 
mecenato encarado como forma regular de patrocínio e pelos 
títulos que, já na regência de D. Pedro, ele recebe. O papel 
desempenhado pelo “homem de Letras” não se desliga, no Brasil 

recém-nascido, da função de estadista. Observamos que o poder do 
jornalista extravasa em muito a compilação e transmissão de 
notícias, ainda que elas tenham sido feitas com competência 
durante quatorze anos. Nesse sentido, não se pode negar a 
envergadura intelectual representativa para um Brasil carente de 
pensadores nesse início do Oitocentos. Mas, ao contrário do que 
aconteceu com Voltaire e Rousseau durante a Revolução Francesa, 
Hipólito foi lentamente apagado. Os dois pensadores franceses 
foram imediatamente “panteonizados” pelo movimento que iniciou 

em 1789: seus restos mortais foram levados de um lado para outro; 
seus discursos foram ressignificados, apropriados pelo movimento 
revolucionário que buscava, antes de tudo, retornar, e retornando 
legitimar, sobre um passado percebido em sua dimensão ideal. 

O movimento da independência brasileira fecha-se sobre ele 
mesmo: ao mesmo tempo em que esotérico, sua principal 
constituição ideológica está na negação do português. E a longa 
obra de Hipólito, uma busca pela integração de Portugal e Brasil, é 
esquecida, restando sua posição de estadista. Enquanto tal, ele é 
um símbolo do governo brasileiro. Hipólito não era, de fato, 
interessante para a ocasião: os jornalistas brasileiros, em 1821, 
iniciam uma guerra impressa onde tentam se articular com as 

esferas de poder em luta pela definição de prioridades políticas. O 
Correio enquanto corpo de doutrinas é esquecido e se torna uma 

lembrança jornalística, tecida sobretudo nas suas primeiras 
páginas, quando o redator se dirige àquela “terra longínqua e 
sossegada”. Duzentos anos depois, Hipólito exerce função dúplice 
sobre o imaginário brasileiro: é um documento histórico revisitado 
à exaustão e um símbolo jornalístico, o “maior jornalista nacional”, 
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o patrono do jornalismo brasileiro, citado tanto em jornais como 
um “paradigma” como em sessões do Senado Nacional como 

exemplo da imprensa patriótica e comprometida. Mesmo assim, a 
sua grande densidade deixa dúvidas. Ele é ao mesmo tempo um 
impopular: no volume do seu periódico, uma escrita erudita, um 
tanto quanto rebuscada. Enfim, tem-se um Hipólito museificado, 

uma estátua restituída de simbolismo heróico que pipoca de um 
lado para outro quando o tema é imprensa brasileira. Fiquemos na 
década de 60, por exemplo, quando ressurge o Correio Braziliense 
debaixo dos auspícios de Assis Chateaubriand. Ao mesmo tempo 
em que surge a nova capital nacional, Brasília, aquela mesma já 
vislumbrada por Hipólito em sua pregação da mudança da capital 
brasileira para o interior, prometendo uma nova era: 
 

Neste ritual de passagem de um Brasil litorâneo a outro, 
enraizado agora no coração da pátria, o “z” do título do novo 

periódico tornar-se-ia código emblemático, facilmente discernível 
por todos a partir de então. O país que emergia novo, tomado 
pela simbologia do cerrado e pela obra de Oscar Niemyer e Lúcio 

Costa, via renascer também o mito sempre acalentado da nação-
potência dos trópicos. No nascedouro, tal fantasia viria 
acompanhada também por esta marca: uma letra mítica que 

remetia os brasilienses à memória de um exilado que da Europa 
sonhava com um Brasil livre e vigoroso (WAINBERG, 2002, pp. 

403-4). 

 
A necessidade de ressuscitar Hipólito para tampar a lacuna, 

a lacuna dos grandes intelectuais que precisamos, um formador e 
ícone das fronteiras da identidade brasileira, se materializa nesse 

simbolismo: seu corpo que repousava em St Mary em Londres foi 
transportado para os jardins do Museu da Imprensa, em Brasília, 
onde rejaz debaixo de nova lápide, que entre outras coisas diz: 

“Aqui, neste Museu da Imprensa, repousa definitivamente o 
Patrono da Imprensa Brasileira”. 
 



2 

Cidade: vivenciando espaços 

 
As várias rivalidades que surgem no interior do Estado 

português, cujos poderes foram redistribuídos depois da invasão 
de Napoleão Bonaparte e da fuga do príncipe para o Brasil, tiveram 
como um dos efeitos, em Portugal, o enfraquecimento da imagem 

da Alteza – fórmula até então capaz de agremiar grande 
quantidade de forças distintas em torno de um núcleo comum. 
Quando fala em embates que são constituintes essenciais das 
formações sociais, Norbert Elias tem em mente uma metáfora 
simples, a do tabuleiro de xadrez. Os passos dados por um jogador 
adquirem implicações severas sobre o outro, mas podem ser mais 
ou menos previsíveis, dependendo da capacidade de o jogador 

vislumbrar oportunidades e antecipar as consequências do seu 
jogo. Logicamente, Elias não se refere a um modelo estático de 
jogo. Pelo contrário, evita simplificações que se referem a um 
“meio” existente por si mesmo. A metáfora ajuda a perceber como 
é um grande erro interpretar isoladamente as ações de indivíduos, 
sem tentar visualizar, para além delas, os antagonismos em jogo 
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no tabuleiro social. No exemplo simples da competição entre dois 
grupos, Elias escreve, em resumo, que eles 

 
Dependem um do outro, como num jogo de xadrez (que 

originariamente foi um jogo guerreiro), os movimentos de um 
grupo determinam os movimentos do outro grupo e vice-versa. 
As estruturas internas de cada grupo são determinadas, em 

maior ou menor grau, pelo que cada grupo pensa que o outro irá 
fazer depois (2005, p. 83). 

 
A proposta de Elias sugere determinada leitura do ambiente 

de decadência de uma figuração social específica do Antigo Regime, 
em contraste com uma figuração burguesa ascendente, proposta 
que pode ajudar a perceber a criação de uma nova cadeia de 
interdependências também em Portugal. Os passos dados pelos 
jogadores precisam ser observados à luz da tentativa de previsão 

dessas consequências e da real capacidade que eles possuem para 
prevê-las. Essa competição pela posse dos planos com relação à 
estruturação do futuro são melhor explicitados por Elias durante o 
seu estudo sobre a sociedade de Corte (2001). Nele se vê como, 
num ambiente temperado de tensões e interesses distintos como 
foi o Antigo Regime, o rei concentrou durante muito tempo o 
poder de agir como pacificador e conciliador. O simbolismo 
residente na figura do rei é que torna tão difícil para os 
contemporâneos do Antigo Regime imaginar o trono vago. No caso 
francês, foi um longo século de crise econômica associada ao 
descrédito da família real, notadamente do rei Luís XVI, que 
acelerou o processo de contravenção revolucionária, o que alterou 

significativamente as posições do jogo. De forma tão extrema, aliás, 
que o rei, que fora um taumaturgo, perdesse a sua cabeça na 

guilhotina. Com relação a esse exemplo, acrescenta-se o papel 
fundamental dos redatores de panfletos, chamados mauvais 
propos ou libelles difamatoires, na construção de uma imagem da 
majestade associada ao desperdício financeiro e à devassidão moral 
(DARNTON, 2005, p. 52). Esse papel é uma tomada de posição real 
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de um grupo de indivíduos que buscavam, subterraneamente, 
através de movimentos cujo Estado monárquico era incapaz de 

captar imediatamente, a alteração de um estado de coisas que lhes 
parecia impróprio. 

A crise no Antigo Regime português revelou, permanecendo 
na metáfora do jogo, jogadores mais ou menos audaciosos em suas 

jogadas pela luta da alteração de uma configuração social incapaz 
de absorver mudanças mais significativas. A pedra basilar de tal 
configuração continua sendo o rei. Em Portugal, como observa 
Valentim Alexandre, o rei só perderá o seu papel de equilíbrio das 
tensões sociais durante a breve invasão francesa, quando as elites 
passam a conjeturar a adesão à França como uma melhor 
alternativa para a crise vigente (1993, p. 376). Para os portugueses 
emigrados que detinham posses em Portugal, para os ingleses e, 
logicamente, para a corte estabelecida no Brasil, essa solução 

estava fora de cogitação. Nesse contexto jogam as várias propostas 
de ordenação do reino português, muito embora aquelas que se 
revelaram perdedoras, adeptas de Napoleão, tenham ficado um 
tanto quanto encobertas. Os perdedores, aqueles que “pediram um 
rei a Napoleão”, foram reabsorvidos pelo Estado português depois 
da guerra, apesar de sofrerem perseguições quando as classes 
comerciais do país, envolvidas com a Revolução do Porto em 1820, 
propuseram um novo equacionamento de forças. 
 

I 
 

Introduzidos alguns dos vários fatores que estavam em jogo, 

é possível perceber com alguma clareza como um jornal em língua 
portuguesa estabelecido em Londres representava vários ecos 

provenientes de um reino que precisava, senão de mudanças 
profundas, ao menos de alguns remendos. Segundo Alexandre, 
 

(...) os periódicos portugueses em Londres (e, em menor medida, 
os de Paris), cuja existência constituía em si mesma o testemunho 
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da desagregação da base social do sistema absolutista, 

contribuíam para aprofundá-la, recolhendo e trabalhando 
ideologicamente os ecos do descontentamento que lhes chegavam 
de Portugal (1993, p. 401) 

 
O jornal Correio Braziliense revela, para além da condição 

dos emigrados portugueses em Londres, a posição de um brasileiro 
que, enquanto tal, defende a permanência da Corte no Brasil. 
Quando a cisão entre portugueses e brasileiros se intensifica, às 
vésperas da independência brasileira, as posições dos emigrados 
em Londres se reordenam, ainda que não revelem um estado de 
coisas radicalmente novo. Requer um esforço agudo de imaginação 
ver essa comunidade, com seus problemas e intrigas, reclamando a 
presença do rei numa ou noutra parte daquilo que Hipólito da 
Costa chamava “Nação”. Especialmente a City of London Tavern 

funcionou como espaço aglutinador desses vários portugueses na 
Inglaterra. Logo se estabeleceu ali o seu club, ou seja, uma 
agremiação que tratava de assuntos comerciais, nos moldes das 
associações congêneres na Europa. Desde os primeiros números de 
seu periódico, Hipólito da Costa, que constituía uma voz pública 
influente entre os portugueses, defendia a criação desse mesmo 
club: importante, para que os portugueses adquirissem força e essa 

força se reflita na sua expansão comercial. “Negociantes são os 
membros do Club”, dizia Hipólito (Vol XI, p. 563). Essas reuniões 
são importantes para dar publicidade aos eventos ocorridos em 
Portugal e Brasil. A parte mais visível de uma trama de pessoas 
que buscam a liberdade através da negociação comercial é sentida 
nos jornais. Eis como explica o jornalista: 

 
Para que os povos saibam isto, e fiquem convencidos de que é 
verdade (quando o seja) é preciso facilitar-lhes a leitura das 

gazetas e jornais, em que leiam as notícias políticas e mercantis; é 
preciso fomentar o estabelecimento de sociedades de agricultura; 
e de assembleias regulares de negociantes, a que entre os Ingleses 

chamam clubs (Vol VIII, p. 289). 
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Comerciantes e prosperidade nacional: a identidade dos 

lusitanos se esboça assim no seu modelo de comércio, que tenta se 
mobilizar nas reuniões regulares promovidas entre eles mesmos. 
Ainda mais em um tempo em que o liberalismo mostrava todo o 
seu poder de gerar riquezas e promover rápidos progressos 

econômicos. Hipólito cita, por exemplo, as reuniões de emigrados 
espanhóis, nessa mesma tentativa de organizar princípios sólidos 
para o seu comércio: eles assim se ajuntariam numa taverna 
chamada Crown-and-Anchor (Vol VII, p. 665). 
 

Evitaremos discutir com pormenores as ideias econômicas 
apresentadas no Correio. São bastante conhecidas as suas críticas 
precursoras aos tratados de comércio e navegação de 1810, sobre 
as quais versam uma grande quantidade de pesquisadores citados 

ao longo deste livro. Tentaremos sim perceber como Hipólito 
detecta, na organização social inglesa, aquelas que deveriam ser as 
bases para o seu poderio econômico, ainda que isso apareça 
sempre complementado pelo estudo de suas instituições mais 
sólidas, seu governo, seu sistema de leis, sua literatura. Como, por 
fim, ele mesmo adota o posicionamento de estrangeiro em 
Londres, se é que isso ocorre efetivamente, já que a Inglaterra 
aparece sobretudo como figura de comparação: devem-se criar no 
Brasil e em Portugal instituições suficientemente rijas para que 
possam dar mobilidade aos comerciantes. Mais uma vez o ponto 
estratégico entre a população livre para negociar e o Estado é o 
club: 

 
Os Negociantes Ingleses tiveram prévia e autêntica informação da 

negociação deste tratado; para que em seus clubs discutissem, 
deliberassem e representassem ao Governo o que julgassem 

conveniente: os negociantes Portugueses nada souberam, nada se 
lhes disse, nunca foram consultados (Vol VIII, p. 722)29 
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O club português será efetivamente organizado em Londres 
e, ao que tudo indica, Hipólito toma parte nele: miúda e 

detalhadamente, as confusões e desatinos comerciais dessa 
comunidade são expostos no Correio, ainda que de forma muito 
fragmentada. Na intriga pura e simples formada no seio de uma 
comunidade diasporizada, de um grupo de portugueses fugitivos 

de Portugal, formam-se grupos de poder que revelam a própria 
organização social de um Portugal marcado pelas distinções 
hierárquicas fundamentadas no modelo do Antigo Regime. 
Hipólito exaspera-se ao ver que, mesmo num país estrangeiro, 
antigas vozes incapazes de se articular com as crescentes 
mudanças do mundo liberal arvoram-se a querer dirigir também 
esse despretensioso club de comerciantes. Estamos aqui diante 
daquele confronto que marcou a ruína dos Antigos Regimes 
europeus e a ascensão das burguesias comerciais (VOVELLE, 

1997). Expliquemos mais detalhadamente: no bojo dessa 
comunidade portuguesa em diáspora circulavam herdeiros de 
cargos estatais, para ser mais preciso, um herdeiro da nobreza 
lusitana. Trata-se de D. Domingos de Souza Coutinho, embaixador 
português em Londres. Domingos é irmão de d. Rodrigo de Souza 
Coutinho, ministro das relações internacionais de D. João, e 
também do Principal Souza, um dos três governadores de Portugal 
depois da desocupação do país pelas tropas inglesas. São três 
Coutinhos que se imantam ao Estado português mais pelos 
benefícios hereditários do que por méritos pessoais. O choque 
entre o club dos portugueses e a intromissão do Embaixador é 
assim notada por Hipólito, de forma direta: 

 
Que a introdução do Embaixador no Club havia produzir a sua 

aniquilação; pois ele não entrava lá para outro fim; foi coisa 
prevista; por quem o disse a alguns dos membros, que não 

negarão certamente este fato; nem é grande milagre, que um 
homem diplomático soubesse embolar negociantes, cuja vida, e 
costumes, é tão diferente das intrigas da corte, que podia manejar 

quem se achasse dentro do club (Vol XI, p. 226) (grifo nosso). 
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O Embaixador teria sido admitido como membro honorário 

em 25 de Agosto de 1811, quando foi recebido com um opulento 
jantar de recepção (DOURADO, 1957, p. 159). Como se vê no 
extrato acima do Correio, ele leva para dentro de um grupo de 
comerciantes dispostos a discutir os problemas de sua nação as 

“intrigas da corte”, isto é, aquela forma “antiga” de fazer política, 
baseada no arbítrio pessoal que acaba sempre em benefício do 
mesmo grupo de pessoas privilegiadas. Ora, os três irmãos Souza 
são filhos de outro diplomata português, D. Francisco Ignocêncio, 
que teria “morrido de paixão em Madri” depois de negociar com 
grande incompetência limites entre os domínios de Portugal e 
Espanha na região do Prata (Vol XV, p. 512), o que leva Hipólito a 
questionar, ironicamente: “A habilidade diplomática de negociar 
tratados será hereditária?” (Vol XV, p. 513). O filho de D. Rodrigo 

de Souza Coutinho, segundo Conde de Linhares, assumiu as dores 
do pai e, como resposta, teria ele mesmo ofendido o pai de 
Hipólito, então estancieiro no Rio Grande do Sul, assunto discutido 
sutilmente nas páginas do Correio Braziliense. Para além de 
conflitos pessoais, os limites do jornal revelam o estado de 
transição que viviam Portugal e Brasil, no qual forças ligadas a 
privilégios hereditários se mostravam crescentemente incapazes de 
lidar com as mudanças provenientes do capitalismo industrial. 
Essa é a tônica do jornal de Hipólito: no “tabuleiro de xadrez”, ele 
assume a voz dos negociantes que buscam se livrar de entraves 
burocráticos para conduzir os seus propósitos comerciais. A 
chamada luta contra os “costumes antigos” tem uma encarnação 

muito específica. No lado oposto ao interesse do líder carismático, 
o rei, e dos comerciantes, está a “aristocracia rançosa”. D. 

Domingos, perturbado com as críticas do Correio, decide 
patrocinar o seu próprio jornal, O Investigador, que questiona a 
posição dos negociantes pela sua inércia diante das questões do 
Reino. Hipólito é quem responde: 
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É uma verbiagem ridícula; porque, quando se fez um ataque geral 

a todos os Negociantes Portugueses, tinham os do club o direito 
de se justificar, mostrando, que aquelas acusações vagas lhes não 
eram imputáveis; e fizeram isto com uma moderação extrema, 

contentando-se com a narração de fatos, tão simples quanto é 
convincente (sic) (Vol XI, p. 564). 

 

Pode-se especular que os comerciantes portugueses são a 
primeira instância financiadora do Correio Braziliense. Essa 
ligação importante exige mais uma vez um esforço de reflexão que 
mistura tantos universos e modos de vida distintos: o Brasil-
destinatário, os portugueses-colegas, o pano de fundo da sociedade 
londrina. Daí precisarmos de um ponto de descanso, de inflexão, 
onde possamos parar e refletir mais pormenorizadamente. No 
interior da complexidade da vida de um indivíduo sobrevivendo 
em solo estrangeiro, a taverna surge como um espaço de 

subjetivação. Trata-se de um espaço de grande importância na vida 
cotidiana inglesa, como tentava prová-lo Norbert Elias em seus 
estudos em Winston Parva (2000, p. 64). Na medida em que um 
espaço aglutinador de experiências comuns, a taverna ajudaria a 
forjar convenções incorporadas pela própria identidade dos 
frequentadores. Assim eles se distanciam uns dos outros como 
elementos “barulhentos”, “ordeiros”, etc. e, o que é de vital 
importância, falantes de uma mesma língua portuguesa numa 
cidade em que o inglês é predominante. No caso dos elementos 
intelectuais e políticos que estavam em jogo, os fatores de distinção 
assumiriam facetas mais politizadas, ainda que descambem para os 
insultos pessoais que buscam, de forma primária, descaracterizar o 

adversário no tabuleiro do jogo. A City of London Tavern recebia, 
além de portugueses emigrados, elementos destacados na 

sociedade londrina, como é o caso do próprio Duque de Sussex, 
filho do rei George III. Ela é decididamente um espaço influente. 
Hipólito relata que na: 
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Quinta-feira, 22 de Abril, se ajuntou um numeroso concurso de 

Negociantes, Banqueiros, e outras pessoas, na taverna de City of 
London; e S.A.R. o Duque de Sussex tomou a cadeira para 
presidir (...) Propôs-se que todo os que subscrevessem e mais 

pessoas que desejas-sem contribuir a este fim jantariam juntos na 
mesma taverna, aos 10 de Maio, onde declarariam as ulteriores 
subscrições (Vol X, p. 539-40). 

 
Esse fluxo de gente na taverna torna as fofocas e intrigas 

inevitáveis, criando em seu interior várias hierarquizações de 
valores, muitas vezes contrastantes com os padrões de valores e 
etiquetas do Antigo Regime: o que aparece no Correio Braziliense é 
uma das partes visíveis disso, o que ele condena são as “intrigas da 
corte”. Ele demonstra como uma personalidade da nobreza 
portuguesa era inconveniente entre os negociantes portugueses, 
preocupados com se associar ao mundo inglês que abria amplas 

oportunidades de negociação comercial. Surge na taverna um mal-
estar pela presença de D. Domingos. Este se torna então um alvo 
para caricaturas, a parte mais visível da fofoca negativa que vibra 
subterraneamente nesse grupo de emigrados: 
 

Esta vaidade pueril de V. Exa. de se chamar a si mesmo 

autoridade Pública; de aparecer na Corte, em funções públicas, 
decorado com fitas de ordens militares que lhe não competem; 

etc. isto são sem dúvida procedimentos “dignos de profundo 
desprezo”; e que provocam o riso na ausência de V. Exa., posto 
que em sua presença a dignidade de seu lugar, como 

representante de seu Soberano, obrigue a fazer-se-lhe a cortesia, 
que é devida à graduação; por mais ridículo, e por mais 
desprezível que seja, tanto o físico como o moral do indivíduo que 

dela se acha revestido (Vol IX, p. 111). 

 
Trata-se de um esboço da notícia que, longe de um relato 

que segue padrões estáticos, é uma tomada concreta de posição 
num tabuleiro social recheado de antagonismos. 
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II 
 

Como lembra Norbert Elias estudando a sociedade de corte 
francesa, de fato, a nobreza não tinha nenhuma função para a 
nação. Contudo, “na consciência dos funcionários mais influentes 
dessa sociedade – os reis e seus representantes – o conceito de 

“nação” ou de “Estado” como um fim em si era, por assim dizer, 
inexistente” (2001, p. 210). A sociedade de corte francesa se 
esfacelou durante a Revolução de 1789, quando houve um novo 
equacionamento de forças ligado à ascensão da burguesia 
comercial e o Soberano já não cumpria nenhum papel decisivo no 
equilíbrio de tensões sociais. 

Em Portugal, a sociedade de corte cumpre um papel 
semelhante com uma dinâmica específica de funcionamento. 
Durante a Revolução Liberal de 1820, vários dos nobres 

portugueses serão perseguidos e muitos impedidos de entrar em 
Portugal, num processo burguês cujos principais princípios 
giravam em torno da solidificação nacional e da contenção dos 
privilégios hereditários. Ansiava-se, enfim, racionalizar a ocupação 
dos cargos administrativos, tornando o Estado um aparelho 
burocrático destinado ao bem dos cidadãos em geral. No entanto, 
em Portugal, o rei continuará tendo um papel específico, agora 
sobretudo remetido a elementos simbólicos, ao passo que, com a 
antiga supremacia da sociedade de corte, seu papel era o de 
conciliador ativo entre classes comerciantes em ascensão e a 
nobreza. 

Durante o despotismo pombalino, filosofias nacionais 

associadas ao progresso gradual das Luzes começam a se 
disseminar em Portugal, ainda que Portugal permaneça 

fundamentalmente um ambiente tradicionalista, com censura 
sobre a produção impressa e grande número de perseguições 
políticas. Nesse momento, a sociedade de corte e seus padrões de 
etiqueta começam a se ver obsoletas. A partir de então, elas viverão 
períodos de alta, como durante o reinado de D. Maria, ou de baixa, 
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como durante a Revolução Liberal de 1820. Entre 1808 e 1822, 
quando há um surto da opinião impressa em Portugal, as críticas 

ao modo operativo da nobreza se disseminarão e ocorrerá um 
conflito que pode ser avaliado do ponto de vista da luta de 
figurações sociais proposto por Norbert Elias. O que interessa aqui, 
sobretudo, é que as filosofias nacionalistas ajudam a reorganizar o 

“sistema de interdependências sociais” em Portugal, ao passo que 
os jornais, – no presente caso, aqueles que estão emigrados em 
Londres – ajudam a reforçar e disseminar essas críticas, que não 
deixam de ser propostas de reorganização social. Críticas que se 
debruçam sobre privilégios que ainda não dizem respeito aos 
esforços individuais dentro de uma dinâmica de livre mercado. A 
meritocracia ainda não teria ultrapassado os privilégios 
hereditários. E essa imagem negativa associada à nobreza vai se 
refletir no conteúdo das notícias. O Correio Braziliense traz D. 

Domingos como uma figura contrária aos interesses dos 
negociantes portugueses, portanto, contrário aos desígnios 
comerciais nacionais. Nesse contexto de conflito, no qual o ataque é 
o mais estratégico meio de defesa, já que antecipa a investida do 
adversário – e que é conhecido como “armadilha de Hobbes” – as 
notícias adquirem uma função concreta de expor atitudes 
consideradas ruins dos adversários políticos. Na verdade, os 
ataques de Hipólito ao Embaixador, que de uma hora para outra 
passa a ser visto como um inimigo dos comerciantes portugueses, 
se mostram tão eficazes que esse mesmo Embaixador seria 
substituído mais tarde pelo Conde de Palmella. A imagem negativa 
de D. Domingos criada pelo Correio não é uma mera abstração que 

circula entre os comerciantes portugueses, ela tem efeitos reais 
sobre a cúpula governante em torno do rei português, que, 

segundo Oliveira Lima, lia o jornal no Brasil (1945, p. 18). Antes de 
prosseguir nessa inserção do jornalismo e sua função estratégica 
de reforçar valores positivos ou negativos, cabe adotar uma 
definição provisória de notícia: como já dissemos, a maior parte 
das notícias a que Hipólito se refere são “documentos oficiais”. Mas 
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há, além disso, uma tentativa bastante ativa de significar esses 
documentos e complementá-los com relatos provenientes da 

transmissão oral, ou mesmo de eventos presenciados pelo próprio 
jornalista em Londres, como no caso do “vexamento” dos 
negociantes convocados a ir prestar contas na casa de D. 
Domingos. Esses negociantes, uma vez reunidos na casa do 

referido Embaixador, foram obrigados a aguardar durante longas 
horas, além de terem sido tratados como indivíduos “inferiores”. 

Hipólito não só noticia isso como direciona diretamente a 
interpretação de seus leitores. Para lidar com um jornalismo 
militante, e que possui justo nessa militância a sua pedra de 
sustentação, associada a uma mudança radical de costumes 
políticos, empregamos um modelo histórico suficientemente 
maleável de notícia, que por certo não lembrará as mais recentes 
teorias da notícia. Nestas, geralmente, a notícia aparece como uma 

construção técnica associada a determinadas perguntas-chave, 
começando por um lide e comprometida com dada singularidade 
narrativa. Notícias, em primeiro lugar, são relatos sobre o que 
aconteceu, um tipo de narrativa que pode ser transmitida por uma 
grande quantidade de meios de comunicação (DARNTON, 2005, p. 
41). Elas ajudam os homens a articular uma determinada 
concepção do tempo presente, sobre aquilo que é atual em 
detrimento do inatual, do obsoleto, hierarquizando fatos dentro de 
categorias que, sob a égide do profissionalismo ou 
“imparcialidade”, pretendem-se isentas de julgamentos pessoais. 
As notícias vinculadas ao aparecimento do Embaixador carregando 
as suas fitas e condecorações, por exemplo, fazem parte desse 

mundo antigo, que se quer ultrapassar. A notícia toma um papel 
ativo na hierarquização do atual em detrimento do inatual: o que 

inclui toda essa gama de valores considerados obsoletos. 
Os relatos noticiosos atendem a uma porção de 

conveniências historicamente datadas, da mesma forma que o 
tempo presente a que dizem respeito pode se distender 
indefinidamente, variando com o estado geral de desenvolvimento 
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– aqui no sentido de um progresso das Luzes – das sociedades. 
Lavina Ribeiro, estudiosa da formação do espaço público brasileiro 

entre 1808 e 1822, e profundamente influenciada pelos estudos das 
racionalidades comunicativas de Habermas, complementa que 

 
A notícia sobre qualquer assunto remete à pressuposição da 

existência de um público apto a traduzi-la e interessado no seu 
relato. Ela é uma criação específica de contextos urbanos móveis, 

onde os indivíduos têm uma certa margem de autonomia para 
tomar iniciativas próprias a partir de seus julgamentos privados 
sobre um contexto que é processual, dinâmico. A informação, seja 

como notícia ou opinião, é um elemento de atualização da ação e 
do juízo de indivíduos privados; resultante das necessidades, 
interesses e atividades destes (2004, p. 33). 

 
A divulgação e circulação da notícia pressuporia assim a 

existência de um agir comunicativo baseado em determinadas 
pretensões de validação. Os sujeitos envolvidos no processo de 
construção ou desconstrução de notícias teriam sempre uma 
intenção racional. A intensificação dessas trocas institucionalizadas 
através da ação da imprensa desenharia uma esfera pública 
literária na qual os indivíduos se movimentariam segundo uma 
práxis de “dar e exigir razões”. Nesse contexto, a notícia assumiria 
uma função concreta de orientação para um público com objetivos 
razoavelmente definidos. Voltemos ao nosso case study: ao 
estruturar uma narrativa noticiosa, Hipólito – cuja importância 
para a formação de um espaço público brasileiro é fundamental – 
imagina um determinado leitor-ideal e, assim, direciona essas 
mesmas notícias para o público teoricamente capaz de destrinchar 

uma complexa trama de argumentos. Mas, ao mesmo tempo, a 

pretensão de validação do relato noticioso é atravessada por uma 
porção de fatores que transcendem o âmbito da pura 
racionalidade, sendo permeados por dispositivos mnemônicos cujo 
impacto sobre o leitor não pode ser mensurado por critérios 
racionais, pela lógica de “dar e exigir razões”. No vasto campo de 
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conflitos que se desenrola entre um Antigo Regime e as associações 
cada vez mais unidas de comerciantes enriquecidos, a notícia não é 

apenas uma construção racional referente a uma dada percepção 
da realidade: ela é uma tentativa concreta de persuasão que pode 
incidir diretamente sobre as emoções do leitor. Como veremos ao 
final deste capítulo, essas estratégias vão desde canções, rifões 

populares, até apelos à constituição física e à imoralidade dos 
indivíduos envolvidos. O modelo habermasiano é demasiado 
arenoso para lidar com esses contextos móveis de sujeitos 
enredados numa trama para a qual o futuro não aparece de forma 
teleológica: ele abre a janela de apenas um aspecto da realidade 
comunicativa, isto é, o da racionalidade, deixando de lado uma 
miríade de fatores que entram na composição das tais pretensões 
de validação. 

Ao dizerem respeito às aventuras de um grupo de cortesãos 

deslocados das práticas consideradas liberais, as notícias são 
acompanhadas por comentários jocosos que buscam logo destituir 
os indivíduos abordados de sua auréola simbólica ligada aos 
costumes nobiliárquicos. Os mesmos cortesãos que possuíam uma 
função específica dentro do Antigo Regime, alocada num dado 
equilíbrio de tensões entre o rei e os burgueses ascendentes, 
passaram a ser vistos como figuras inúteis quando as 
personalidades públicas começavam a ser avaliadas pelos seus 
méritos pessoais. Como lembra Norbert Elias, no mundo da corte 
os comportamentos e emoções estavam muito presos às etiquetas 
que mantinham o status do indivíduo (2001, p. 105). As 
formalidades com que D. Domingos aparecia para os seus colegas 

portugueses, carregadas de um simbolismo que, segundo Hipólito, 
só competiria ao próprio rei, passavam a carecer de sentido no 

interior de uma comunidade de negociantes preocupados em se 
inserir na dinâmica do liberalismo comercial britânico. Mas o 
Correio é também um comentarista ativo da vida cortesã no Brasil. 
Ele assim noticia, por exemplo, a cessão de um título de nobreza a 
Targini, que é Tesoureiro no Brasil: 
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Ei-nos aqui atirados outra vez para o Targini, ou Barão Targini, 

ou o que na verdade é; em uma palavra o tal escrevente do 
Erário, de quem nunca ouvimos uma só boa qualidade que o 
recomendasse; e que não faz mais do que inchar-se como pomba 

rola, ou pavão, com as honras, que ninguém sabe como lhe 
caíram em casa (Vol XV, p. 547). 

 
O uso de figuras metafóricas como o “pavão” é um 

dispositivo simples e eficaz de tocar a imaginação do leitor, 
convidando-o a tomar parte numa luta contra privilégios e 
distinções hierárquicas. Hipólito acrescenta que o barão não é 
capaz nem de administrar a sua própria casa, quanto mais o Erário 
de um grande reino. E isso, para ele, tem um motivo claro: 
 

Para ser escrevente ou contador, em qualquer repartição do 
Erário; basta, com um talento medíocre, o conhecimento básico 

de escrituração dos livros de contas, e os serviços, feitos com tais 
empregos, ficam assaz remunerados com a promoção dos 
indivíduos de lugares menos rendosos para outros de maiores 

emolumentos, uma aposentadoria na velhice, algum distintivo 
honorífico, penduricalho d’hábito ou coisa semelhante, que 
lisonjeia a imaginação de grandeza, etc. (Vol XV, p. 544). 

 
A função do comentário, que se mistura à própria 

construção da notícia, reveste essa última de uma carga simbólica 
pejorativa, ligada a uma disposição concreta de Hipólito no 
tabuleiro de jogo; assim ele busca várias ferramentas verbais para 
denegrir uma nobreza que era incapaz, pelas etiquetas a que estava 

ligada, de inserir-se razoavelmente no combate impresso. Quando 
muito acontece o lançamento de jornais rivais, que limitados a 
tentar neutralizar os ataques do Correio e incapazes de assimilar 
criativamente a dinâmica do liberalismo, acabam não tendo o 

mesmo prestígio. Dentre as várias técnicas utilizadas por Hipólito 
está uma que será comum nos debates que antecedem a 
independência brasileira: trata-se de colocar dois personagens para 
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dialogar. Hipólito é, de fato, o precursor desses diálogos entre duas 
ou mais figuras de destaque político no jornalismo brasileiro, ainda 

que tenha recorrido a isso com pouca frequência. No caso seguinte, 
eis um pedaço da fala do rei para o seu tesoureiro Targini: 
 

Valha-me a fortuna; aí vêm as despesas da Casa Real em primeiro 

lugar; pois principiemos por diminuir estas. Eu comigo não gasto 
mais do que outro indivíduo meu vassalo, e o que há de mais é 

para sustentar o decoro da Coroa, com criados, cavalos, 
carruagens, etc.; e ainda assim envergonho-me de ser puxado em 
uma carruagem velha, com duas mulas miseráveis, e dois lacaios 

esfaimados; mas disso mesmo me quero privar, para dar o 
exemplo de economia; e espero que o meu Tesoureiro-mor fará o 
mesmo, largando metade do seu ordenado (Vol XVII, p. 663). 

 
A humildade do rei é contraposta pela ostentação do diretor 

do Erário, que faz questão de caminhar com as suas condecorações 
e esbanjar fortunas. Hipólito brinca com formatos discursivos 
aproximados da oralidade, apesar de privilegiar formas eruditas e 
dissertar sobre assuntos políticos cuja circulação era restrita a 
camadas privilegiadas da população. Essa estratégia tem um 
impacto maior sobre o leitor: permite-lhe que veja, no olho de sua 
mente, uma trama de políticos corruptos que se aglomeram em 
torno do rei, ressecando a sua vitalidade criativa. O diálogo possui 
uma didática explicativa cuja eficácia transcende os tempos: desde 
a República de Platão até as conversas de Sir Thomas Morus com o 
interlocutor imaginário Rafael Hitlodeu, durante a criação da 
Utopia. Trata-se de um dispositivo que permite recriar com 
facilidade ambientes políticos. Por ora, cabe ressaltar que o Correio 

Braziliense se torna um espaço decisivo de circulação de críticas a 

esse modo operativo da nobreza, críticas passíveis de serem 
absorvidas por setores mais amplos da população na forma de 
comentários muitas vezes sensacionalistas. 

A situação de indefinição dos jornais portugueses em 
Londres e a grande tensão no interior da comunidade emigrada vai 
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favorecer a troca de insultos entre os membros do club de 
comerciantes. D. Domingos, perturbado com o desconcertante 

Correio, vai atribuir a alguns diretores do club, como Antonio 
Martins Pedra (DOURADO, 1957, p. 160) – alguns deles que 
inclusive tem os seus negócios quebrados durante sua estada em 
Londres –, serem canais de financiamento do Correio Braziliense. 

Impossibilitado de cortar esse financiamento, que também proviria 
da própria corte portuguesa, D. Domingos passa a se manifestar 
através do Investigador, dando uma prévia dos insultos impressos 
que se verificariam no Brasil nas vésperas da independência. Nesse 
momento, os boatos correm de forma mais solta e o chamado 
interesse pela verdade fica num segundo plano. Para se eximir das 
críticas, D. Domingos se pronuncia anonimamente, passando a ser 
chamado no Correio de “Redator Encoberto”. Ora, logo se torna de 
público conhecimento quem é o “Redator Encoberto”, e não 

demora a que o Correio o insulte nas páginas do seu jornal, 
aludindo diretamente à sua constituição familiar: “sabemos que 
pela parte materna, se acha na seguinte descendência americana: 
uma mulata, filha bastarda, teve em dote as terras do Rio Verde, no 
Brasil, para casar, com o ouvidor; deste casamento nasceu a avó, 
ou mãe de Maria Antonia, que foi mãe do nosso amigo” (Vol XIV, 
p. 103). Como vimos, a descendência negra era vista como negativa 
pelas elites luso-brasileiras. Hipólito se refere a D. Domingos como 
“nosso parente macaco” (Vol XIII, p. 857), e ainda joça dos ares 
aristocráticos com que o português sempre se pronunciava, 
exigindo dos seus compatriotas portugueses, como se fosse o 
próprio rei, a cerimônia de beijamão (Vol XI, p. 222). O mesmo 

redator também ironiza a descendência aristocrática dos irmãos 
Coutinho! Referindo-se ao Coutinho brasileiro, ele diz: “O Conde 

de Linhares á um rapaz que nunca entrou em nenhum emprego 
diplomático: porém a Condessa sua mãe é de Turim; e assim 
aquele ministro será agradável à Corte de Sardenha, onde seu pai 
era também ministro, quando ali casou” (Vol XIX, p. 560). Percebe-
se um trânsito de significados contínuo: não só é mau alimentar-se 
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de benefícios hereditários, o que ressecaria a busca por méritos 
pessoais, como também é mau possuir descendentes de condi-ção 

social considerada inferior. 
Importa lembrar que os irmãos Coutinho não são apenas 

dois, e sim três: “Mas enfim, suponhamos, que os três Sousas do 
Rio de Janei-- ro, de Londres, e de Lisboa, são todos homens de 

talento; negamos a suposição, porque exceto o Conde de Linhares 
os mais todos juntos não valem uma pitada de tabaco (...)” (Vol VI, 
p. 435). Os insultos do Correio tornam-se tão frequentes que o 
próprio D. Domingos responde-ria ao Correio na seção 
“correspondência”, em texto repleto de ironia – mas nesse caso 
uma ironia tão forte que para leitores desapercebidos poderia 
passar como um discurso literal; Hipólito trata logo de assumir a 
direção dessa crítica anexando duas cartas contrárias a esse 
mesmo conde no mesmo número do jornal (Vol XII, p. 149). 

Comunicações como essa fazem parte da trama que dia a dia se 
articula no interior de uma comunidade que busca a sua 
sobrevivência no estrangeiro. Vão sendo construídas percepções de 
espaços e lugares que incluem também os jornais, mas não só eles: 
sabe-se que a própria casa de D. Domingos é um espaço estratégico 
para a criação de alianças e articulação dos comerciantes com 
políticos importantes em Londres (Vol IX, pp. 157-8). As notícias 
são a parte visível de uma trama que se desenrolava diariamente 
nesta cidade, entre portugueses que buscavam reforçar seus 
vínculos em torno de uma identidade coletiva; materialidade que 
inclui o fato de Hipólito e D. Domingos efetivamente se 
encontrarem na taverna, onde talvez o “Redator Encoberto” 

monopolizasse a direção das discussões, negando aos comerciantes 
voz para reivindicarem melhorias nas legislações comerciais de 

Portugal. 
 

Além dos jornais em língua portuguesa, também as gazetas 
inglesas traziam cartas de portugueses. Alguns indivíduos as 
preferiam já que poderiam não atentar para distinções partidárias 
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na hora de inserir cartas. Para além dos veículos impressos, 
existiam os canais de difusão oral, a partir do qual se espalhavam 

com rapidez, além das notícias, padrões de comportamento e 
modos de vida que ajudavam a configurar a solidez de um grupo, 
definindo certas marcas de exclusão. Ajudava a dar à comunidade 
emigrada uma espécie de estatuto interno, interconectado com a 

dinâmica da vida inglesa. 
 

III 
 
Era comum no século XVIII a ideia da “sociedade de 

letrados”: reunião de homens capazes da boa conversação, de 
assimilar com flexibilidade ideias novas e colocá-las à prova nos 
salões, tavernas, Academias, etc. (CHARTIER, 1997, p. 128). A ideia 
do salão, geralmente liderado por uma “madame”, frequente em 

Paris, oferece-nos um tentador modelo. Muito antes da febre dos 
salões em Paris, Londres já exibia espaços de discussão em que a 
mulher era incentivada a ter vida intelectual ativa e questionar 
problemas sociais. O jornal The Spectator, publicado entre 1711 e 
1712 por Joseph Addison e Richard Steele, falava em diferenças de 
sexo culturalmente conformadas e convidava a mulher a tomar 
parte na “praça pública”. Pallares-Burke sugere mesmo um 
feminismo implícito nas páginas do referido jornal (1995, p. 139). 
Isso torna bem pensável a atividade da mulher na esfera pública, e 
mesmo de reuniões conduzidas por mulheres pudessem ter 
eficácia no ambiente londrino, ainda que não tenhamos condições 
historiográficas de avaliar até que ponto ia esse alcance. Um desses 

espaços seria o salão da condessa Oyenhausen. Tratar-se-ia de uma 
dessas mulheres que reunia ao seu redor talentos, “homens de 

letras” capazes de inserir-se criativamente na dinâmica da vida 
inglesa. O nosso jornalista não citou nenhuma vez a condessa nos 
limites do seu periódico, mas possivelmente frequentou o seu salão 
e lá cruzou experiências com vários outros portugueses. Quem se 
refere a essa possibilidade é Mecenas Dourado, para quem a 
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condessa “prolongava, naturalmente em tons mais suaves e 
modestos, a tradição dos tempos luminosos de seus salões de 

Lisboa, Viena e Paris” (1957, p. 175). A Condessa portuguesa, 
perseguida pela Polícia de Pina Manique, se obrigou a fugir para 
Londres, onde passou a compor a comunidade de portugueses 
emigrados. Ela teria sido observada e perseguida desde as reuniões 

da Sociedade do Rosa que fundou em Benfica e, já em Londres, 
receberia em sua casa membros da elite intelectual lusitana e 
mesmo brasileira: dos elementos arrolados por Mecenas Dourado 
encontram-se Vicente Nolasco da Cunha, que teria tentado 
negociar com a Corte no Rio de Janeiro um primeiro mecenato do 
Correio Braziliense e depois seria redator do jornal O Investigador, 
José Anselmo Correia, com quem Hipólito teve briga e que foi 
perseguido e extraditado da Inglaterra, Heliodoro Carneiro, médico 
maçom que teria negociado efetivamente o mecenato de Hipólito 

com D. João, Luís Augusto May, redator do jornal brasileiro 
Malagueta, que elogia Hipólito nas páginas de seu jornal (1957, p. 
177). Sobre esses ajuntamentos na casa da Condessa e sua 
repercussão no noticiário, D. Domingos relata ao irmão: “o Dr. 
Heliodoro e a Sra. Condessa Oyenhausen, desejavam que o Correio 
Braziliense se empregasse exclusivamente em difamar a mim e a V. 
Exa.” (Ibid). O Dr. Heliodoro, muito presente na vida de Hipólito, 
será perseguido por D. Domingos e acabará na França, onde, aliás, 
do futuro escreve para o Correio reclamando dessas perseguições 
(Vol XXV, p. 481). Os detalhes desta intriga estão aprofundados na 
obra O Jornalismo Português em Londres (MUNARO, 2014). Em 
outra carta de Abril de 1810, D. Domingos comunica que “toda esta 

cabala ficou um pouco abalada com a resolução que tomou o 
governo britânico de mandar despejar José Anselmo e com o 

conhecimento que o Senhor Duque de Sussex agora tem do mau 
caráter do dr. Heliodoro” (apud. DOURADO, p. 178). Hipólito 
também condena Anselmo pelo seu galicismo, chama-o de 
“escrivinhador de Londres [que] defende a esses e até faz, elogios a 
D. Lourenço de Lima [embaixador português na França], homem 
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de cujos fins sinistros não há um português que duvide” (Vol IV, p 
313). Essa comunidade de portugueses podia ter nas casas de 

nomes da época, aqui particularmente um deles, meios de 
negociação de informações, intercâmbio cultural que se prolongava 
indefinidamente por detrás do plano escrito disponível na 
documentação histórica. A Condessa era muito ligada ao Dr. 

Heliodoro Carneiro, de quem Hipólito provavelmente guarda 
amizade desde os tempos da Universidade de Coimbra. Heliodoro 
casou com uma das filhas da Condessa, que logo morreu. Casando 
uma segunda vez e rompendo com a Condessa teve uma filha, o 
que leva Heliodoro a ir pessoalmente ao Rio de Janeiro pedir a D. 
João VI que seja o padrinho. Mecenas Dourado, estudando 
incansavelmente estes pormenores para desvendar a vida de 
Hipólito em Londres, complementa que a partir desta viagem se 
estabeleceu “uma correspondência reservada com D. João a qual 

era encaminhada por Paulo Fernandes Viana. Por essa época, 
também, Hipólito passou a se corresponder com D. João através, 
igualmente, do intendente-geral da Polícia do Rio de Janeiro” 
(DOURADO, 1957, p. 179). O que se tira de tudo isso, dessa 
complexa trama de portugueses que tenta sobreviver em solo 
estrangeiro, é que o salão organizado pela Condessa, 
correspondente assídua do príncipe, ajudou a articular alianças e 
estreitar amizades, com vários de seus elementos portugueses 
perseguidos e extraditados. Hipólito resiste entre eles e joga com 
uns e com outros fazendo como pode para manter ativo o seu 
jornal. Por detrás das páginas do Correio estava uma verdadeira 
odisseia para manter a publicação que partia – num primeiro 

momento – da oficina de W. Lewis, no centro de Londres. O salão 
da Condessa mostra ainda que, se Hipólito manteve uma 

determinada linha editorial é porque, especialmente na sociedade 
que o rodeava, existiam pressões que exigiam respostas 
convenientes: antes daquele corpo definido de doutrinas que ano a 
ano são detidamente estudadas e expostas em revistas acadêmicas, 
geralmente em comparação com outros jornais no Brasil, o Correio 
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Braziliense é um esforço que atravessa espaços distintos, tentando, 
a partir de várias estratégias, articular as vozes do iluminismo com 

esses espaços de sociabilidade dos portugueses no estrangeiro. 
O salão da Condessa deu não somente espaço a intrigas 

como certamente se transformou num lugar de produção de 
notícias: o que nos faz retornar à comparação com os salões do 

século XVIII na França. Esses salões recebiam a nata de uma 
sociedade ávida por produzir comentários sobre si mesma, e 
acabava gerando informações políticas que podiam ser usadas 
estrategicamente. Jogava-se por um futuro, por uma determinada 
organização dessa mesma comunidade de portugueses, todos eles 
dependentes das decisões políticas nas quais buscavam interferir. 
O salão francês estudado por Robert Darnton possuía esquemas 
bastante específicos de produção de notícias, que muitas vezes se 
misturavam à fofoca política. Eis, por exemplo, o salão da Mme. 

Doublet: 
 

Vinte e nove “paroquianos”, muitos deles bem relacionados com 
o Parlement de Paris ou com a corte, e todos eles ávidos por 

notícias, reuniam-se uma vez por semana no apartamento de 
Mme Doublet no Enclos de Saint-Thomas. Segundo consta, ao 
entrar no salão eles encontravam dois grandes livros de registro 

numa escrivaninha perto da porta. Um deles continha notícias 
consideradas confiáveis; o outro, boatos. Juntos, ambos 

constituíam o cardápio da discussão do dia, preparado por um 
dos criados de Mme Doublet, que pode reivindicar o título de 
primeiro repórter da França (2005, pp. 42-4). 

 
Ainda que a produção noticiosa nem sempre acontecesse na 

forma de registros escritos, o papel do salão da condessa como 
fornecedor de informações aparece com alguma nitidez, ainda 
mais se considerarmos que ela e alguns dos frequentadores de sua 
casa tinham comunicações regulares com a corte portuguesa. Isso 
acontecia especialmente através do intendente de polícia no Rio de 
Janeiro Paulo Fernandes Viana. Essa casa podia, num primeiro 
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momento, cumprir um papel centralizador dos elementos 
portugueses fragilizados pela diáspora: um papel de acolhimento. 

Papel que, ainda permeado pelas distinções hierárquicas que os 
indivíduos detinham em Portugal, é bastante diferente de outro 
espaço que serve de articulação entre portugueses em diáspora: a 
taverna, onde a comunidade lusa busca mais explicitamente sua 

articulação com o mundo comercial inglês. O club composto a 
partir das reuniões na taverna ajuda a forjar uma identidade mais 
bem ambientada no mundo inglês, isto é, ela tem mais clareza para 
ela própria e constrói a sua rede de intrigas específica em contato 
com as possibilidades comerciais concretas dos lusitanos. Em 
ambos os casos, contudo, a fofoca cumpre um papel de valorização 
dos membros da comunidade através de comentários elogiosos, ou 
de exclusão dos elementos indesejáveis através do comentário 
malicioso. Como se viu, a ridicularização de D. Domingos por 

Hipólito atinge o fato de ele ser um elemento da nobreza, ou seja, 
um “parasita da corte”, carregando “fitas” para as quais não tem 
merecimento. O Correio Braziliense cumpre também um papel 
materializador de fofocas tornando públicos comentários bem 
sucedidos, isto é, revelando o burburinho generalizado que 
perpassava esses espaços de convívio. Mas não se pode, 
evidentemente, supervalorizar o poder da fofoca, que ocupava, no 
Correio, um espaço muito menor do que o comentário sobre livros 
ou sobre documentos oficiais, o que, segundo o autor, formaria 
mais dignamente as “memórias do tempo”. O que torna 
particularmente difícil a detecção dos espaços sociais do Correio é 
que seu redator tenta bani-los explicitamente. Hipólito afasta 

informações de procedência duvidosa do seu jornal: várias vezes se 
insurge contra elas, já que poderiam prejudicar a visão dos 

contemporâneos e dos vindouros sobre as “memórias do tempo” 
(sempre elas). Ele seleciona delicadamente elementos de maior 
importância na composição da “importantíssima história”. 
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IV 
 

Para Hipólito da Costa, a função da imprensa é justamente 
refutar o comentário negativo que corre pelos subterrâneos, contra 
o qual as pessoas não têm a possibilidade de contra-argumentação. 
Daí ele repousar no “documento oficial” como uma fonte de 

notícias que retrata com fidelidade determinado momento de 
importância histórica, enquanto o boato e o rumor nada 
revelariam por si mesmos. Ele acrescenta que o rumor só pode ser 
coibido pela vontade franca de os governos promoverem a 
liberdade de impressão, possibilitando assim que qualquer um 
entre na arena de interação social produzindo os seus argumentos: 
 

... enquanto o rumor anda como escondido e passando ao ouvido, 
não tem aquele, que é vítima dele, meios de o refutar; e 

aparecendo impresso, pode achar-se em forma não vaga, mas 
definida e certa, e assim pode o lesado refutá-lo com precisão, ou 
requerer o castigo do caluniador, se o insulto valer a pena desse 

procedimento (Vol XXII, p. 317). 

 
Mas não deixemos nos levar por Hipólito. A percepção dessa 

sociedade que transcorre ao longo do seu Correio deixa entrever 
um ambiente idealizado, onde as pessoas estão aptas para ler, 
escrever, ao mesmo tempo em que são reguladas por uma sábia 
legislação. Parece ser aquele mundo da opinião pública descrito 
nesse mesmo momento histórico por Edmund Burke, em que cada 
indivíduo tinha a possibilidade concreta de efetuar uma leitura 
adequada de papéis públicos e assim tomar parte na esfera pública. 

O idealismo de Hipólito com relação ao poder da imprensa em 
refutar e afastar os rumores e boatos é o que ele revela de sua 

própria relação com Londres, onde, dispondo de uma imprensa 
particular, ele poderia produzir os seus comentários e influenciar 
diretamente a opinião pública. Onde ainda oponentes menos 
preparados rapidamente sumiriam da arena de interação social, 
não por deterem menos poder, mas sim por estarem errados. 
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Lembremos que a nossa Londres, antes da Londres das multidões 
ou da Londres dos portugueses, é a Londres de Hipólito. O nosso 

porto seguro para a condução deste livro é precisamente a forma 
como o jornalista explora esse “meio” e se relaciona com ele. Essa 
Londres que abriga em seu interior uma comunidade de 
portugueses buscando integração em torno de projetos, 

argumentos, temáticas, em comparação com a Europa continental 
convulsionada pela guerra, com a América permeada pelas 
independências, é um lugar relativamente tranquilo. Bem mais 
pacífico do que aquele que, 20 anos depois da morte de Hipólito, 
seria pintado em cores dramáticas por Friedrich Engels.16 A 
narrativa do Correio, breve e sutil, refere-se mais àquilo que os 
próprios ingleses gostariam de mostrar do que as suas mazelas 
sociais propriamente ditas. Refere-se sobretudo aos seus aspectos 
literários, à sua riqueza comercial, ao bom funcionamento de suas 

instituições políticas. O modo de vida dos ingleses em geral não é 
nenhuma vez mencionado, com exceção, talvez do “caráter 
sombrio de um Inglês e as ocupações religiosas nos templos, que 
duram quase todo o dia, admitem que, em Inglaterra, se possam 
dispensar os botequins e os teatros, nos domingos e dias de 
guarda” (Vol XIII, p. 101). Essa sobriedade serve como pressuposto 
ético no mundo inglês e é contraposta, por exemplo, ao estilo de 
vida considerado desregrado dos franceses. Estes, desocupados 
durante boa parte do tempo, se entregariam às chamadas ideias 
perigosas. Em suma, os hábitos ingleses agradavam muito 
Hipólito. Ele residiu, até pelo menos 1814, no New Inn, hotel no 
centro da cidade de Londres, lugar que permite vislumbrar: 

                                                                 
16 Para isso, ver BRESCIANI, 2008. Por exemplo, narrando a visita de Engels: “O tom otimista 

desaparece em seguida, ao ser avaliado o custo social do crescimento econômico. Poucos dias de 

permanência na cidade bastam para que identifique “os efeitos devastadores da aglomeração 

urbana”. Percorrendo as ruas principais da metrópole, Engels se vê constrangido a abrir passagem 
através da multidão e das intermináveis filas de carruagens e carroças, constrangimento esse que 

aumenta quando ele chega aos bairros ruins e conclui que os londrinos se viam obrigados a sacrificar 

a melhor parcela de sua qualidade de homens na tarefa de atingir todos os milagres da civilização” 
(p. 23). 
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A prosperidade interna desta nação [que] corre de par com a 

liberdade que desfrutam seus indivíduos; e os cômodos da vida 
que nesta ilha se gozam. Basta a um estrangeiro assistir em 
qualquer domingo ao passeio em Hyde-Park, para admirar a 

riqueza, prosperidade e esplendor da metrópole do Império 
Britânico (Vol VI, p. 579). 

 
Um Hyde-Park nada semelhante ao que em 1867 receberia 

mais de 100000 trabalhadores revoltosos diante das condições 
degradantes do trabalho industrial (BRESCIANI, 2008, p. 28). A 
Inglaterra ainda não conhece as multidões convulsas que tomarão 
conta do cenário urbano durante a ascensão do capitalismo 
industrial ao longo do século XIX. Hipólito ainda vive um mundo 
calmo, transitando entre espaços privilegiados que abrigam a nata 
da sociedade inglesa e portuguesa. O conteúdo do jornal não deixa 

de espelhar esses leitores privilegiados. Isto é, leitores que o 
redator pode, no seu exercício de escrita, entrever. 

Quanto aos distantes leitores no Brasil, a Inglaterra é um 
exemplo a ser seguido, no qual devem se inspirar os seus 
governantes de forma a construir uma Monarquia sólida: “Este 
país nascente e falto de experiência só da Inglaterra pode, nas 
atuais circunstâncias, aprender a organizar as suas instituições 
políticas a dirigir as suas operações comerciais; a dispor e tirar 
vantagem dos seus recursos e finanças” (Vol III, p. 54). A Inglaterra 
vivia um surto comercial que se intensificara com a guerra contra 
Napoleão Bonaparte, ocasionando um crescimento das principais 
cidades e um período de relativa bonança (BRIGGS, 1998, p. 200). 

Ao mesmo tempo em que se expandia o comércio, ganhava vida 
uma extensa rede de comunicações que integrava o país, sendo 

possível, nas palavras de um viajante, “deslizar tranquilamente 
através de um panorama contínuo de vacas, quintas e campos 
verdes” (apud. BRIGGS, 1998, p. 216). Essa busca constante pela 
integração de espaços é a tônica da Inglaterra industrial. Ainda que 
nesse momento o mundo fosse “incalculavelmente grande”, como 
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diz Hobsbawm, a Inglaterra conseguia integrar seu vasto território 
com pontualidade de relógio. O jornal se associa a essa percepção 

do tempo, pela sua periodicidade definida, pelo seu corpo de 
leitores imaginado que o articula a uma comunidade política com 
fronteiras definidas. Os trens, adequada metáfora, expandem-se 
exigindo tempos fixos de partida e chegada. O nosso Correio 

dirige-se a uma comunidade política imaginada de fronteiras mais 
ou menos definidas, o reino luso-brasileiro, e só o faz em virtude 
da existência da vasta rede de comunicações britânica, todos os 
meses, pontualmente. 
 

V 
 

Outro espaço urbano de acolhimento de ideias iluministas 
são as lojas maçônicas. São associações que permitem aos 

indivíduos integrarem diferentes perspectivas de existência dentro 
de um mundo cujas fronteiras não paravam de se expandir. A 
Maçonaria poderia ser uma segunda cultura oferecendo a 
possibilidade de os atores se reorganizarem cumprindo papéis 
diferenciados daqueles que detinham na vida urbana. Tanto 
Hipólito da Costa quanto seu primeiro mecenas cultural D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho eram maçons. Tanto o Duque de Sussex, 
protetor de Hipólito em Londres, quanto seu pai, o rei George III, 
eram maçons. Hipólito se filiou à Maçonaria durante a sua viagem 
à Filadélfia, a partir de 1798. Quando voltou à Portugal, ao mesmo 
tempo em que foi acolhido pelo Estado recebendo o cargo de 
diretor da tipografia régia, foi perseguido pela Inquisição sob a 

acusação de pertencimento a essa sociedade proibida pelo Papado 
– que, associado aos Antigos Regimes europeus, buscava restringir 

tendências filosóficas consideradas perigosas. A Maçonaria é uma 
instituição inerente a esses espaços urbanos em constante 
modificação, profundamente arraigada aos hábitos sociais 
iluministas. Pode-se mesmo alegar que era mesmo uma 
“necessidade social” do momento. 
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As maçonarias são importantes divulgadoras dos ideais da 
“República das Letras”, que assumem publicamente o seu papel de 

espalhar as Luzes pelos recantos sombrios da sociedade, 
adquirindo grande prestígio e se tornando meios privilegiados do 
trânsito de informações políticas. Elas servem de espaço de 
intercâmbio para princípios filosóficos tanto durante a Revolução 

Francesa quanto durante a independência brasileira, quando a 
força dos governos já era incapaz de lidar com a rápida difusão de 
noções relativas à liberdade de expressão e à livre associação de 
indivíduos. Durante o período de expansão das Luzes, como 
lembra Roger Chartier: 
 

...as redes de sociabilidade que se criam ou reforçam, desde as 
academias – para as quais o século XVIII é o grand siècle – ao 

fenômeno maçônico nascido nas Ilhas Britânicas e que, ao passar 
pela França, teceu uma teia de cumplicidade universal extensiva à 
Europa Central, vêm facilitar a criação de uma visão comum no 

âmbito da República das Letras (1997, p. 17). 

 
A República das Letras, portanto, facilitaria a aglutinação de 

planos e projetos em torno das ideias liberais, aquelas ideias que, 
nas palavras de Hipólito, afastariam os homens do “labirinto da 
apatia, da inépcia e do engano”. Falar no fenômeno maçônico é 
dirigir-se a um amplo contexto facilitador da criação de sociedades 
letradas, e não de uma instituição esotérica com características 
internas bem definidas. A Maçonaria floresce em torno de ideias 
bastante bem ambientadas no Iluminismo. Longe de ter um início 
imemorial nos tempos de Moisés, seu período de expansão 

acontece durante o século XVIII, quando associações desse tipo 
facilitaram a disseminação das chamadas “novas ideias”. As 

maçonarias, tanto quanto as Academias, salões ou cafés, são 
espaços de divulgação dessas ideias que, pela coerção dos 
governos, podiam circular com maior rapidez pelos subterrâneos. 
O ideário maçônico se amarra sobre tênues fronteiras e 
contradições necessárias para sua propagação e manutenção em 
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amplos espaços territoriais. Ao mesmo tempo em que guarda 
contornos cosmopolitas, está escorado nos movimentos de 

libertação nacional. Assim se torna adequado a especificidades 
políticas regionais, alimentando a construção de diferentes 
patriotismos: seja aqueles em que os cidadãos são apáticos diante 
das ações do governo ou aqueles em que eles tomam parte ativa na 

construção do espaço público. 
As divergências no interior das maçonarias aparecem com 

maior clareza entre uma intitulada “inglesa” e outra “francesa”. A 
primeira, também conhecida como “Azul”, defensora do sistema 
monárquico parlamentar constitucional, e a francesa, “Vermelha”, 
francamente revolucionária, adaptada ao contexto de renovação 
histórica que vivia o governo francês. Essa distinção é explicada 
logo no início de A Maçonaria na História do Brasil, de Manoel 
Gomes, uma das contribuições dos maçons à história da Maçonaria 

no Brasil. No Brasil, essa história é contada e recontada 
institucionalmente, reunindo ao redor de seu corpo simbólico 
vários elementos do heroísmo histórico brasileiro, de Tiradentes 
até José Bonifácio. Uma história composta de muitos nomes de 
maçons e supostos maçons que pouco acrescenta à problemática 
da associação da Maçonaria com os vários setores da sociedade, 
consumando o seu tratamento como uma entidade quase 
autônoma, desvinculada do mundo profano. Gomes, encadeando 
vários nomes maçônicos importantes, começa por Tiradentes e 
passa pela figura de Hipólito da Costa, que “prestou inestimáveis 
serviços à Pátria na luta pela independência” (1975, p. 19). O 
reforço mítico em torno de nomes de prestígio e seu pertencimento 

à Maçonaria afasta-a do seu papel de sociabilização e integração de 
projetos que aglutinavam tanto perspectivas revolucionárias 

quanto conservadoras. Ao mesmo tempo, criou-se em torno dessa 
instituição a ideia de que arquivos fantásticos contendo 
documentos preciosos estariam disponíveis apenas a alguns grupos 
de eleitos. No entanto, esses supostos arquivos deram origem 
apenas a estudos históricos frágeis, preocupados com fundamentar 
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uma determinada memória da maçonaria associada ao heroísmo 
de alguns de seus membros mas desligada de preocupações 

históricas mais concretas. 
Ao contrário da imagem homogênea perpetrada por esses 

estudos, a Maçonaria, especialmente nos seus momentos de maior 
ativismo político, apresentará em seu bojo inúmeras contradições. 

Essas distinções, no Brasil, se verão particularmente atiçadas 
depois da independência, quando José Bonifácio se afasta da 
instituição para fundar uma outra associação, o Apostolado. Com 
clareza se percebe que a Maçonaria adquire rápida expansão pela 
sua ambientação no Iluminismo, mas que as ideias perpetradas em 
seu interior não formam corpos doutrinais homogêneos. Pelo 
contrário, as contradições são uma condição para sua 
sobrevivência em diferentes espaços. No Brasil, a Maçonaria 
ajudou a conferir sentidos para a decadência do sistema colonial, 

transformando, simbolicamente, o Brasil numa Monarquia 
constitucional. Grupos políticos que se mantiveram contrários a 
uma determinada diretriz nacional acabaram sendo afastados ou 
obrigados a se retirar, como é o caso de José Bonifácio. 

O que convém lembrar é que existe, no interior da 
Maçonaria, uma real facilitação do trânsito de ideias em lugares 
distantes territorialmente, ainda que elas fiquem geralmente 
apegadas a concepções nacionalistas. No início do século XIX, o 
revolucionário Francisco Miranda funda em Londres a Logia Gran 
Reunión Americana, que passa a agremiar militantes da luta pela 
independência das colônias espanholas (MOREL, 2008, p. 44). 
Nela se discute fundamentalmente o fortalecimento do ideário 

nacionalista republicano na América. Pelos seus métodos de 
regulação de entrada de novos membros e formação de distinções 

hierárquicas, essa loja maçônica constitui um microcosmo que 
treina estes revolucionários para o exercício republicano. Como 
argumenta Marco Morel, “tais associações tiveram um 
desempenho significativo no momento histórico correspondente 
aos primeiros esboços de modernidade política: a atividade 
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maçônica está, pois, na origem da efetivação de prática políticas 
democráticas contemporâneas” (Ibid, p. 44). 

Hipólito da Costa foi um dos principais estrategistas da 
institucionalização da Maçonaria portuguesa. A sua prisão em 1802 
ocorre em virtude dessa procura. Uma vez fugido do cárcere, ele 
tem seu ingresso na Inglaterra facilitado pela rede de 

comunicações maçônicas. No geral, há em Portugal durante todo o 
século XVIII uma luta por essa institucionalização que se debateu 
contra a repressão da Inquisição, tornando-a um movimento tão 
incipiente quanto são as Luzes ibéricas em geral. A luta pela 
institucionalização ganha reforço depois da retirada dos franceses 
de Portugal, quando ideias liberais adquirem maior espaço de 
circulação, sendo possível mesmo ver procissões de maçons 
ingleses circulando pelas ruas de Lisboa. Uma vez na Inglaterra, 
Hipólito não apenas empreende uma longa defesa da Maçonaria, 

disponível no seu livro Narrativas da Perseguição, como participa 
regularmente das suas sessões, tornando-se próximo de membros 
da nobreza inglesa. Marco Morel lembra um outro fator 
importante, com relação à segunda hierarquia criada no momento 
do ingresso na Maçonaria: 
 

No âmbito maçônico as diferenças sociais deveriam desaparecer 

em nome da fraternidade ou, mais precisamente, de uma outra 
hierarquia, a dos graus que almejam a Perfeição Universal. Se as 
desigualdades sociais não se desintegravam no espaço maçônico, 

pelo menos as distâncias eram atenuadas e, neste ponto, é 
significativo que Hipólito chamava o duque de Sussex de Nobre 
Irmão – a proximidade entre ambos era notória, mas a 

fraternidade vinha associada à nobreza (2008, p. 82). 

 
Essa instituição permitiria uma rearticulação dos sujeitos, 

que passam a ser distinguidos por uma valoração que, pelo menos 

na teoria, transcende as posições hierárquicas que estes mesmos 
sujeitos detêm na sociedade inglesa. A Maçonaria enquanto 
temática começa a aparecer no Correio Braziliense logo nos 
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primeiros números, quando autor empreende uma longa defesa 
dos pedreiros-livres – e por isso é repreendido por D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho e sofre críticas de vários portugueses em Londres e 
em Portugal. Mais adiante ele se refere a uma festa maçônica que 
“reuniu 600 pessoas”, na qual foi aclamado o Conde de Moira e “se 
apresentou ao conde a magnífica joia que lhe estava destinada, 

fazendo o Duque de Sussex, ao seu Nobre Irmão, a mais brilhante e 
impressiva oração Maçônica, que se pode considerar, em que 
recapitulou os serviços do Conde à Ordem”. A “Ordem”, portanto, 
além de configurar um espaço de trânsito privilegiado de 
personalidades políticas, claramente aparecia como temática digna 
de ser debatida no espaço público do jornal. 

Poderia haver, numa conclusão temerária, aproximações 
possíveis entre as várias lojas maçônicas e os jornais que surgem 
no período. Ambos constituem espaços de difusão de ideias liberais 

e contribuem para a ruína dos Antigos Regimes na Europa 
Continental, ao mesmo tempo em que contribuem para a 
propagação de ideias nacionalistas. No caso da França, isso é um 
pouco mais visível: tanto lojas maçônicas quanto os jornais se 
difundem com rapidez nas vésperas da Revolução. Mais ainda, nos 
movimentos de unificação italiana jornais e lojas maçônicas 
pipocam de todos os lados, ainda que as associações secretas 
assumam outros nomes, como por exemplo carbonárias. Mas não é 
possível superestimar o papel nem da Maçonaria e nem do 
Jornalismo nesse momento de revoluções. Os jornais não têm uma 
capacidade tão grande de difusão quanto a vasta literatura que 
corre pelo subterrâneo nas vésperas da revolução francesa ou da 

unificação italiana, da mesma forma que as maçonarias na França 
se mantêm relativamente apáticas. A título de exemplo, pode-se 

mencionar que, dentre os grandes philosophes, apenas Voltaire era 
maçom, e mesmo assim somente ingressou na Instituição numa 
idade tardia. A Revolução, pelas circunstâncias econômicas 
francesas, pelo alto índice de depauperação da população e pelo 
envolvimento na guerra da independência norte-americana, 
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acontecia num contexto que exigia mudanças radicais nas 
diretrizes econômicas do Antigo Regime. No caso da monarquia 

brasileira, como argumenta Caio Prado Júnior, as maçonarias 
cumprem um nítido papel de fornecer consciência às elites 
políticas, mas que, pelo estado de ruínas de um antigo sistema 
econômico colonial, aconteceria de uma forma ou de outra, com ou 

sem consciência: explosões populares eram inevitáveis, caberia 
decidir quem seria o seu “mentor” (2004). Da mesma forma, os 
jornais tornaram possível o ajuntamento de intelectuais em torno 
de propostas relativamente unificadas com relação ao futuro do 
reino brasileiro: eles trazem em seu bojo uma modernidade 
incipiente cujas propostas, além de mitigadas pela ausência de um 
programa regular de alfabetização no Brasil, permanecem atadas a 
um modelo econômico escravista e fundamentalmente fundiário. 
Tanto a maçonaria quanto o jornalismo têm um papel de fornecer 

consciência nacional, mas que é nitidamente abrandado pelas 
condições culturais impróprias para a expansão de sentimentos 
unitários de grande dimensão. 

Antonio Candido explica essa importância das lojas 
maçônicas, que no contexto revolucionário brasileiro, agiram como 
que paralelamente à esfera pública jornalística. Quanto às lojas 
maçônicas, ele diz: 
 

... tais associações desempenharam não apenas funções hoje 

atribuídas aos agrupamentos partidários, mas algumas das que se 
atribuem ao jornalismo, às sociedades profissionais, à 
Universidade. Assim foi que congregaram e poliram os patriotas, 

serviram de público às produções intelectuais, contribuíram para 
laicizar as atividades do espírito, formularam os problemas do 
país, tentando analisá-los à luz das referências teóricas da 

Ilustração. Foi um toque de reunir para os homens interessados 
na cultura e na política, corroborando o ponto de vista de 

Hipólito da Costa (2006, p. 245). 
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Ponto de vista que diz respeito à importância das 
associações, secretas ou não, para a interlocução entre o governo e 

a sociedade civil. No contexto da Londres industrial e da França 
revolucionária, a disseminação das lojas maçônicas acompanha o 
surto dos jornais – o que se verá também no Brasil de 1821. Há 
alguma interseção entre a Maçonaria enquanto espaço de 

circulação de ideias e o jornal enquanto esfera pública literária, 
mais pelas circunstâncias históricas que exigiam veículos e espaços 
de sociabilização do que pelas características específicas dessas 
duas instituições. Ambas concorrem para a difusão do ideário das 
Luzes e de um critério de diferenciação associado ao mérito 
pessoal, incluindo-se na perspectiva da derrocada do Antigo 
Regime, mas ambas, se comparadas à intensidade dos movimentos 
populares que são os agentes históricos de grandes mudanças 
sociais, têm uma importância apenas relativa. Elas se situam em 

um espaço urbano que sofria vertiginosas mudanças e propalavam 
o ideal das Luzes. No caso de Londres, fundamentalmente uma 
propalava estas ideias de forma privada por pessoas bastante 
próximas da esfera pública política e outra de forma pública por 
pessoas privadas. Não se pode dizer o mesmo do Brasil em virtude 
de o espaço público literário estar ali interconectado de forma 
direta com a esfera política. Os jornais são, até pelo menos 1860, 
veículos que servem de divulgação partidária e seus escritores são, 
em boa parte dos casos, eles mesmos políticos. 

Cabe fazer uma outra consideração com relação aos jornais: 
trata-se de um falso problema buscar pelas origens primitivas do 
jornalismo, revirando desde as pinturas rupestres nas cavernas até 

as acta diurna romani, penduradas nas paredes do Senado 
Romano. A busca por essas origens primitivas dilui tanto o 

significado do Jornalismo que este se torna próximo de qualquer 
divulgação pura e simples de informações. O Jornalismo surge 
como uma prática relevante no bojo de um Iluminismo carente de 
meios de divulgação. Como sabemos, um de seus pressupostos é a 
ampla difusão das Luzes para a generalidade dos homens. Nesse 
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contexto ele ganha um status razoavelmente definido e se torna 
uma necessidade social, quer dizer, a bússola política de homens 

cujas ações dependiam diretamente uns dos outros nos limites de 
uma nação. Ora, na lógica de vida da corte, desconectada dessa 
preocupação dita nacional, as informações corriam através do 
bate-boca, de fofocas que nem sempre tinham uma repercussão 

escrita, até porque os nobres atingiam-se uns aos outros 
preferencialmente através da guerra de etiquetas. 

No período de transição entre o Antigo Regime e a sociedade 
burguesa, o jornalismo parece fazer parte de uma figuração de 
sociedades nas quais indivíduos anônimos desenvolvem grande 
grau de interdependência. A sociedade de corte não precisava de 
jornais, ainda que tivesse a sua forma específica de criação e 
circulação de notícias. As sociedades burguesas anônimas, no 
limiar das quais estão as grandes literaturas nacionais, parecem 

estar mais conectadas com a dinâmica do jornalismo enquanto 
produtor de informações no âmbito de um contexto nacional. O 
jornalismo tem uma função muito clara na sociedade burguesa e 
um desenvolvimento ligado a esse período de transição. Não é 
demais afirmar que se compreende melhor o fenômeno jornalístico 
a partir desses momentos de transição dentro de longas durações, 
do que procurar sempre pelo seu início primordial, arriscando-se a 
voltar tanto no tempo e perder de vista a própria especificidade do 
jornalismo dentro de sociedades complexas. 
 

VI 
 

No momento em que surge a Revolução Francesa, as 
decisões das principais potências europeias se tornam diretamente 

dependentes das decisões do governo revolucionário. Napoleão 
Bonaparte é visto como um agente da Convenção Jacobina. E 
Jacobino já é um adjetivo pejorativo, associado a indivíduos 
perigosos que pregavam doutrinas violentas, sendo no Brasil 
“comparados aos filósofos de Paris” (NEVES, 2003, p. 192). 
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A Inglaterra, visando exercer influência sobre a Europa 
continental, destaca exércitos que ocuparão Portugal e constituirão 

ali governos militares. Hipólito é um observador externo. Ele nota 
essas movimentações com algum otimismo, isto é, vê nelas um 
catalisador da constituição de costumes liberais em Portugal. Da 
mesma forma, a única maneira de evitar o crescimento da 

Revolução e suas práticas consideradas contrárias ao espírito das 
Luzes, pelo menos em Portugal, estava em abolir a censura, 
permitindo que os povos, ao se instruírem, pudessem conviver 
numa atmosfera de liberdade. Convém observar, com relação à 
movimentação de forças que toma conta de toda a Europa, que: 
 

A Revolução foi um acontecimento universal. Nenhum país 
estava imune a ela. Os soldados franceses que guerrearam de 

Andaluzia a Moscou, do Báltico à Síria – sobre uma área mais 
vasta do que qualquer exército de conquistadores desde os 
mongóis, e por certo mais vasta do que qualquer força militar na 

Europa – estenderam a universalidade de sua revolução mais 
eficazmente do que qualquer outra coisa (HOBSBAWM, 1977, p. 
109). 

 
Portanto, estudar a imprensa do período como um 

fenômeno independente dessas condições históricas que exigiam 
tomadas concretas de posição pode ser um erro. A Revolução 
Francesa mexia profundamente com os povos europeus. Tocava as 
fontes de produção de notícias na sua raiz. As notícias se tornavam 
veículos de propagação de ideias contrárias ou favoráveis a essa 
mesma Revolução. Nesse sentido, não é demasiado afirmar que 

Hipólito dispõe o seu jornal, no imenso tabuleiro de xadrez, contra 
a França de Napoleão, lutando pelo estancamento do ideal 
revolucionário. A associação da França a um conjunto de 
instituições sociais negativas será mais duradoura no seu jornal do 

que na cultura política brasileira que floresce nesse mesmo 
período. O Brasil, desde 1815, pelo menos, passa a admitir e 
incorporar as ideias de cientistas e artistas franceses, que circulam 
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no seu território durante a missão idealizada pelo Marquês de 
Marialva. Enquanto o vocabulário brasileiro absorve muita coisa da 

gramática revolucionária francesa, adaptando-a às circunstâncias 
locais, isto é, aclimatando-as ao escravagismo como sistema 
econômico e ao absolutismo monárquico como sistema político, 
mas ao mesmo tempo ansiosas pela supressão do sistema colonial 

português, Hipólito rechaça esse vocabulário até o término de seu 
jornal. Além da sintonia que existe entre esse pensador e a elite 
intelectual brasileira, há que notar uma dissintonia provocada pela 
imersão em ambientes distintos, que exigiam soluções e 
problematizações distintas. Diante da necessidade de uma 
independência brasileira – que não é mais do que uma ruptura 
definitiva com o sistema de exclusivo colonial –, várias palavras da 
gramática revolucionária francesa serão adotadas no Brasil, 
sobretudo por uma elite denominada “brasiliense” (NEVES, 2003, 

p. 87). 
 

É bom lembrar que até 1808 o Reino Português declarava-se 
neutro na disputa entre os franceses e ingleses. Decidindo por fim 
pela aliança com a Inglaterra, a sede do Reino Português 
atravessou o Oceano Atlântico com todo o seu séquito, desfazendo 
as malas no Rio de Janeiro, que se tornaria a nova metrópole. Essa 
oposição entre duas potências na qual Portugal toma um partido 
concreto gerará até pelo menos 1815 uma grande quantidade de 
matérias no Correio que carregam os títulos “França” ou 
“Inglaterra” (JANCSÓ e SLEMIAN, 2002, p. 638). Hipólito logo 
distingue dois partidos que se digladiavam pela direção da 

diplomacia portuguesa, um afrancesado e outro inglesado (Vol IV, 
p. 119). Ele se manterá favorável a uma aproximação com a 

Inglaterra através de bem meditados meios diplomáticos – que não 
calhassem numa espécie de entreguismo político. Essa 
aproximação afastaria o risco de uma revolução no Brasil 
facilitando a adoção de reformas políticas graduais, baseadas no 
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modelo monárquico constitucional inglês. Hipólito assim justifica a 
guerra da Inglaterra contra a França: 

 
A guerra contra a França tinha por fim evitar estes males, que ela 

ia a produzir em toda a Europa. Os Franceses têm ficado 
vitoriosos de todas as nações, exceto da Inglaterra; mas o bom 
sucesso das armas não é prova de sua justiça; e a causa de seu 

bom sucesso deve achar-se na ignorância dos povos, que 
continuavam a crer que o remédio de seus males podia vir da 

França (Vol III, p 153). 
 

No que seria um imenso tabuleiro de xadrez, Hipólito luta 
contra a França através da influência política do seu jornal. Sabe-se 
que por um triz a corte portuguesa não foi tragada por Napoleão 
durante a invasão francesa, e não o foi por causa de uma bem 

meditada fuga. Escrevendo de Londres, o jornalista tenta tocar essa 

mesma corte para que tome precauções contra a expansão das 
ideias francesas, começando pela instauração da liberdade de 
imprensa e pela renovação dos quadros políticos, que estariam 
degenerados pelos afrancesados. Mas, ainda que ele se mantenha 
favorável à presença inglesa em Portugal, não demorará a se 
mostrar insatisfeito com relação à adesão servil dos portugueses às 
conveniências do jogo. Em resposta a dois panfletistas portugueses 
que se colocam favoráveis ao governo inglês em Portugal, ele 
responde, referindo-se ao Marechal Inglês Beresford, governador 
provisório de Portugal: 
 

Quanto às desculpas que dá o A. ao marechal Beresford, nós não 
vemos nelas senão o espírito de adulação e de abjeção a que o 

despotismo tem reduzido os homens de Portugal. Antes da paz de 
Amiens tudo era inglês em Portugal; depois daquela época, 

quando Lanes chegou de embaixador a Lisboa, tudo vestia a libré 
fancesa; foram os franceses expulsados de Portugal entraram os 
ingleses, não há outra coisa senão o inglesismo, e leva-se a 

anglomania ao ponto de dizer, que um inglês não pode errar; tem 
o dom da inerrância (Vol V, p. 74). 
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Ou seja, ainda que os ingleses forneçam um corpo de ideias 
políticas que seriam muito adequadas aos portugueses nesse 

momento histórico de reconstituição do Estado e nação, a adoração 
devotada à cúpula militar inglesa é vista com certo cuidado. Para 
além desses dois grupos que lutam no interior do Estado, 
corroendo-lhe as entranhas – e há que lembrar que entre os 

jornais luso-brasileiros a palavra “partido” possui uma conotação 
negativa de facção – os portugueses deveriam se sentir membros 
da “pátria”. Hipólito assim explica: 
 

(...) parece-me que tenho conseguido o provar que os 
Portugueses devem amar a sua Pátria, como aquela que é capaz 
de os fazer felizes, e não prestar ouvidos a essa facção de 

reformadores Franceses, que não fazem se não acumular 
misérias, sobre as nações, que têm a infelicidade de os ouvir (Vol 

III, p. 622) 

 
O amplo conflito entre França e Inglaterra é o aspecto mais 

visível de um momento histórico no qual as mudanças são 
aceleradas e a imprensa passa a articular com rapidez uma variada 
gama de ideias, mas servindo fundamentalmente propósitos 
nacionalistas, seja na Inglaterra, na França, em Portugal ou no 
Brasil. Especialmente na França de Napoleão, o Estado tentará se 
apropriar desse coercitivo maquinário, de forma a produzir 
sentimentos relativamente unitários com relação à construção do 
futuro francês – isto é, sentimentos civilizados, atados à ideia de 
salvação pela pátria. Hipólito assume uma posição de crítico com 
relação à apropriação da imprensa como veículo de difusão de um 

nacionalismo jacobino, defendendo com energia a liberdade de 
imprensa. 

 
VII 

 
Marshall McLuhan, em sua obra Galáxia de Gutenberg, 

propõe um estudo das sociedades humanas a partir dos seus 
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aspectos comunicacionais. A autor propõe atacar o problema no 
que seria a sua raiz, refletindo como as sociedades, ao 

incrementarem as suas formas de intercâmbio de informações 
adquiriram distintas formas de percepção de mundo (1972). 
Depois da invenção da imprensa no século XV, essa percepção teria 
se deslocado lentamente para o campo da visão, pela concentração 

contínua que exigiam os esforços da leitura. Falamos, na alvorada 
do século XIX, numa cultura intensamente visual, concentrada 
sobre a formulação de soluções práticas para os problemas sociais, 
que podiam ser meditados através da cultura escrita. Ainda assim, 
é possível detectar na estrutura de textos como os de Hipólito 
dispositivos mnemônicos ligados a uma cultura mais oralizada. 
Para defender as reformas políticas importantes, Hipólito não 
abdicava do uso de artifícios como as canções, que se gravariam – 
argumenta Darnton em seu estudo sobre a produção do 

underground literário no século XVIII francês – com mais 
facilidade na memória do leitor (2005, p. 77). Hipólito reproduz, 
por exemplo, a biografia escrita por Bocage do famoso polemista 
português, adepto fervoroso do absolutismo, José Agostinho, com 
quem trava combates pelas diretrizes políticas do reino luso-
brasileiro: 
 

Nos púlpitos fazendo alto berreiro 
Sem lei co’as leis metendo aos outros medo 
E à toa descompondo o mundo inteiro: 

 
Eis como vive com perpétuo enredo 

Para tudo o que é mau sempre em terreiro 
O fofo Ex-frade, que se diz Macedo (Vol XVII, p. 819). 

 
Hipólito se refere ao uso do poder repressivo para 

neutralizar ideias políticas consideradas inconvenientes, ao 
autoritarismo de José Agostinho na hora de combater os seus 
dissidentes. Nesse campo de conflitos que gravitam em torno de 
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prioridades administrativas, isto é, do futuro da nação, rebaixar o 
adversário político requer, além de comentários depreciativos, uma 

gama de formatos narrativos ligados ao alcance mais direto de 
determinados fins, como são as canções, os diálogos ou mesmo 
frases curtas e de efeito. Estigmatizar o adversário envolvia uma 
porção de truques. Implicava avacalhar com seus aspectos mais 

visíveis, sua profissão, seu tipo físico, sua descendência. Um desses 
indivíduos que logo se tornam caricatura é o já citado barão 
Targini. Ele encarna no jornal uma forma específica de figuração 
negativa associada aos membros do Antigo Regime. No momento 
de ascensão de valores burgueses ligados à meritocracia e à 
decadência simbólica dos valores nobiliárquicos – isto é, da 
“ostentação de fitas de ordens militares” –, é possível fazer 
algumas aproximações com formatos discursivos em voga na 
França do século XVIII, quando os jornais tiveram um papel 

pronunciado na divulgação do ideário revolucionário e na 
descaracterização do rei. Ainda que os jornais portugueses em 
Londres não ataquem diretamente o soberano, criticam toda uma 
forma de administração ligada ao absolutismo monárquico, e 
fazem isso através de encarnações específicas, sejam ministros 
malvados que roubam o dinheiro público ou governantes de 
província que operam segundo seus próprios arbítrios 
 

No caso do barão, percebe-se mais: Hipólito é o único crítico 
que pode colocar os seus ataques no papel sem ser submetido 
diretamente à censura, ao mesmo tempo em que no Brasil esses 
ataques só podem se desenrolar no ambiente oral. No Correio 

surgem diálogos em que o barão Targini aparece como um 
espoliador do Erário e o rei um seguidor das vontades do povo 

incapaz de investigar todas as más ações de seus ministros. 
Hipólito trabalha com rifões e figuras de linguagem para denegrir 
a imagem do mau administrador: 
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É verdade que poderíamos aqui aplicar o rifão espanhol “Quien 

cabras no tiene y cabritos vende de algures le viene”. Targini, 
escrevente do Erário, sem outros bens mais que o seu minguado 
salário, acha-se elevado a Tesoureiro-mor do Erário, Barão, e 

homem riquíssimo; administrando um Erário que sempre se 
acha pobre (Vol XVII, p. 662). 

 

Ao mesmo tempo, a cultura oral brasileira absorve essas 
críticas. A figura negativa do barão se torna conhecida e versos 
contando a sua escalada pessoal logo se disseminam entre a 
população carioca: 

 
Quem furta pouco é ladrão 

 
Quem furta muito é Barão 
Quem mais furta e esconde 

Passa de Barão a Visconde. 
 

Furta Azevedo no Paço 
Targini rouba no erário 
E o povo aflito carrega 

Pesada cruz ao calvário. 
 

A ligação de Targini ao roubo do dinheiro público é feita pelo 
Correio Braziliense bastante tempo antes dessa canção adquirir 
difusão. Está na moda, tanto nesse jornal erudito como nos 
botequins cariocas, criticar uma nobreza corrupta que estaria 
desligada da resolução dos problemas nacionais. Essa crítica pode 

alcançar variados níveis e se desenrolar tanto através de 
comentários políticos a ações consideradas ruins, como à 

descendência ou constituição física do indivíduo que é alvo das 
críticas. Tais características fazem parte do jornalismo militante 
luso-brasileiro. O Correio Braziliense chega a falar no triunvirato 
(imagem ligada aos imperadores romanos) dos irmãos Coutinho, 
brinca com a descendência de um macaco de D. Domingos e 
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mesmo chega a insinuar uma relação homossexual entre esse 
Embaixador e seus protegidos em Londres. Ainda que tenham ido 

muito mais longe, os panfletos franceses usavam as mesmas táticas 
de depreciação de figuras políticas destacadas. É o caso do 
sensacionalismo do panfletista Morande, um dos tantos escritores 
que viveram nas penumbras do underground literário. Segundo 

Robert Darnton, Morande critica “o triunvirato ministerial de 
Maupeou, Terray e d´Aiguillon. Convertendo Mme. Du Barry em 
símbolo do regime, Morande manobrava habilmente detalhes por 
ele engenhocados ou extraídos dos mexericos dos cafés” (1987, p. 
43), aludindo constantemente às origens ilegítimas da Madame, 
suas relações lésbicas, enquanto os Ministros engordariam as suas 
bolsas e usariam o dinheiro público para conseguir amantes. Não 
se pode confundir essas formas discursivas circunstanciais a um 
programa jornalístico mais duradouro e criterioso como é o de 

Hipólito, cujas fontes de financiamento são suficientemente 
estáveis para que ele não precise transitar pelo submundo literário. 
Mas é nítido como esse mesmo Hipólito desdenha de uma 
figuração específica dentro do Estado português através de 
linguagem dessacralizadora, às vezes com dispositivos 
mnemônicos como a canção, aludindo a figuras caricaturais, 
ansiando, por fim, destronar o tal despotismo degenerado. Ora, 
não existem muitos exemplos de um jornalismo que se use 
abertamente de fórmulas depreciativas contra membros da 
nobreza em Londres. Ali o jornalismo já está mais ligado a um 
padrão alicerçado sobre determinadas rotinas profissionais, 
quando sua lenta regulamentação técnica afasta-o do conflito 

aberto com a esfera política. Como afirmamos no capítulo anterior, 
Hipólito transita entre modelos, abrindo espaço para um 

jornalismo em construção no Brasil, ajudando, para usar as 
palavras de Lavina Ribeiro, a fundamentar sua “esfera pública 
literária”. Nesse sentido, Hipólito descamba muitas vezes para um 
jornalismo militante e depreciativo que faz parte de uma 
conjuntura mais luso-brasileira, que evidencia a necessidade de 
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uma reforma política generalizada a ser realizada com a renovação 
do sistema de concessão de cargos administrativos no Brasil. 

Militar em prol dessa nova organização faz com que a linguagem 
se torne mais acalorada, isto é, mais diretamente envolvida em 
projetos de evidente importância para o Reino, e que exigiam, por 
sinal, soluções rápidas. Em geral, a comunidade lusa já corrobora 

esse estado de ânimos exaltado, às vésperas da Revolução do Porto 
em Portugal e da independência política no Brasil. 

Vemos que o jornal se difunde e utiliza mecanismos nem 
sempre captáveis pelos estudos de cultura política – mas que essa 
cultura política é predominante na organização das pautas, temas e 
argumentos do jornal e, portanto, tem sido mais estudada até hoje 
pela historiografia. Antes disso, o jornal tem os seus dispositivos 
específicos que fazem parte de uma dinâmica de vida urbana, 
dinâmica que envolve tanto os espaços de sociabilidade diretos do 

redator – sejam a Maçonaria, o salão ou a taverna – quanto o seu 
público imaginado, seu leitor-ideal, que no Brasil cumpriria a 
função de realização da nacionalidade brasileira, quanto, por fim, 
um contexto histórico mais amplo, que implicava a reordenação de 
todo o mapa político europeu e americano. Ao longo deste capítulo, 
tentamos articular a proposta de Robert Darnton a esse “momento 
inglês” da história da imprensa brasileira, posto que, quando 
estudado, Hipólito é predominantemente visto como um apóstolo 
de doutrinas políticas e econômicas ou simplesmente do 
jornalismo brasileiro. Deixa-se em segundo plano, assim, o fator 
determinante que consistia na rede de comunicações criada por 
uma comunidade emigrada em Londres, aglomerando em seu 

interior uma cúpula política e intelectual diretamente envolvida 
com os destinos luso-brasileiros. A proposta de Robert Darnton 

consiste basicamente no seguinte, em: 
 

... um ataque geral ao problema de como as sociedades davam 
sentido aos acontecimentos e transmitiam informações sobre 
eles, algo que poderia ser chamado de história da comunicação. 
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Em princípio, esse tipo de história poderia provocar uma 

reavaliação de qualquer período do passado, pois cada sociedade 
desenvolve seus próprios meios de buscar e reunir informação; 
suas maneiras de comunicar o que reúne, quer ela use ou não 

conceitos como notícia ou meios, podem revelar muito sobre sua 
compreensão da própria da própria experiência (DARNTON, 
2005, p. 41). 

 
Vimos que as informações disponíveis ao Correio Braziliense 

estão diretamente ligadas ao seu ambiente vivido em Londres, 
fazem parte de um vasto círculo de comunicações que, muitas 
vezes subterraneamente, os portugueses arquitetam na Inglaterra. 
Essas notícias, além dos documentos oficiais, poderiam ser 
reunidas a partir de conversas em espaços de sociabilidade 
privilegiados. Elas não dizem respeito apenas a um mundo erudito, 
ou a um mundo de textos provenientes de documentos oficiais, o 

que tornaria o Correio quase um corpo doutrinal autônomo 
destinado ao povo brasileiro. O Correio é um produto de Londres, 
uma cidade industrial que disponibiliza a Hipólito tanto papel para 
impressão como a sua tipografia particular. Ora, essas 
possibilidades não existiam no Brasil pelo menos até 1821. É 
possível mesmo afirmar que um jornal do porte e duração do 

Correio não pudesse subsistir no Brasil, que ao longo de todo 
império exigirá um jornalismo militante de propostas políticas 
destinadas a fins bem mais imediatos. 

Para Hipólito, Londres é o recanto da liberdade. Como 
dissemos, ele mora no centro da cidade, num hotel chamado New 
Inn, na Wych Street, a menos, conta Dourado, de uma milha da 

oficina W. Lewis, onde era impresso, num primeiro momento, o 
seu periódico. À New Inn cabe a honra de ter sido a escola de Sir 
Thomas Morus (DOURADO, 1957, p. 164). Nessa mesma tipografia, 
Hipólito descreve um conjunto de imagens sobre uma terra 
distante, desloca-se no espaço e no tempo para constituir uma 
utopia, que é o que resta quando o Correio efetivamente não 
encontra mais espaço para circulação em 1822, isto é, quando há 



124 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

um surto de papéis impressos no Rio de Janeiro. Tempo em que o 
Correio já não cumpre mais o papel de interlocutor da comunidade 

portuguesa emigrada e nem mais é capaz de portar novidades com 
relação à rotina da vida cortesã no Brasil. 

Ela deixa vislumbrar um aspecto importante do 
nacionalismo brasileiro, movimento forjado e direcionado por 

conversas de elite e que, pelo seu escasso papel aglutinador, se 
revelou ineficaz. Essa não-colonização da sociedade pela cultura 
escrita, resultado da carência de programas regulares de 
alfabetização no Brasil, pode ser considerada uma das responsáveis 
por tantos dos movimentos nativistas que pipocarão durante o 
período imperial. Ora, os revoltosos não se sentem incluídos no 
sentimento nacional, não lutam e nem têm inimigos em comum, 
não participam e não se sentem tocados por uma narrativa de 
abrangência nacional. A unificação teria, assim, que surgir de um 

elemento simbólico suficientemente poderoso que pudesse 
transcender a força coesiva da leitura, seja do jornal ou do 
romance: e talvez essa figura seja a do “bom príncipe” – que 
mesmo assim terá abrangência relativamente escassa. 
 



3 

Praticando um jornalismo 

 
A narrativa de Hipólito sobre o Brasil começa com uma 

antiutopia: aquela “terra longínqua e sossegada” teria sido 
prejudicada por maus administradores. O lugar para o qual o leitor 
é remetido foi povoado de forma incorreta e se tornou um 

laboratório de vícios: a parte mais visível desse maquinário viciado 
é justamente aquilo que não deixa ver: sua opacidade. Como 
aponta Bronislaw Baczko, a marca característica dos governos 
imaginados pelos utópicos é a sua coerência, seu funcionamento 
que lembra o de um maquinário onde cada peça se encontra no 
lugar certo (1985b). No Brasil de Hipólito, a coerência deu lugar ao 
sistema colonial, e é pelo final desse mesmo sistema que, se uma 

utopia há, ela começa. Isto porque a corte, o rei, com o seu poder 
regenerativo, a sua vontade e energia, mudará esse mesmo Brasil. 
A chegada do príncipe, portanto, representa a abertura, a abertura 
efetiva dos portos, o início de um processo de rápidas mudanças 
urbanas. E o príncipe, ouvindo as lamentações dos povos, poderia 
oferecer remédio efetivo para o “mau sistema”. 
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Abordar o Correio pela utopia que, logo nas suas primeiras 
páginas ele revelaria e, nas últimas páginas, terminaria, como que 

dando por realizada, pode parecer temerário. A parte mais visível 
da obra de Hipólito se debruça sobre problemas concretos da 
administração luso-brasileira e argumenta a implantação de 
instituições políticas similares às inglesas – com uma necessária 

adequação às especificidades locais, segundo os ensinamentos do 
sempre presente Montesquieu – no Reino luso-brasileiro. A 
chegada da Corte no Brasil torna, portanto, este um laboratório no 
qual se testam doutrinas políticas. Mas, ao mesmo tempo, aquele 
mesmo Brasil, parado no tempo, revela uma possibilidade utópica: 
o descomedido esforço de um indivíduo, um rei corajoso, que 
construirá uma das maiores potências do mundo, junto com 
planejadores preocupados. A inauguração do sonho brasileiro 
começa por inflar os poderes do Príncipe, o ponto de partida de 

toda essa construção simbólica que tem início com a sua saída de 
Portugal: 
 

Aqui tornamos outra vez a atribuir todo o merecimento 
exclusivamente ao Príncipe Regente; porque a sua retirada para o 

Brasil é obra meramente sua, sem que fossem necessárias as 
instâncias de seus Conselheiros, e muito menos a influência de 

nenhuma nação Estrangeira (Vol XI, p. 810-1). 

 
O esforço de engrandecimento do rei é o esforço da 

transparência, pois na monarquia portuguesa o rei é aquilo que 
está mais visível para o povo – logicamente, ele é a pedra de 
sustentação do regime monárquico. A utopia de Hipólito é um 

deslocamento de espaço para uma terra relativamente desfocada 
no imaginário europeu, tornada importante com a fuga da Corte e 
com a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as “nações 

amigas”. Essa abertura é uma segunda abertura, uma segunda 
virgindade, já que o Brasil dominado pelos “répteis arvorados em 
Soberano”, os governadores de província, agora podia recomeçar. 
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O tempo brasileiro muito lentamente mergulha na realidade 
do Correio. Há um primeiro espaço para os decretos e alvarás 

expedidos pelo governo, depois uma matéria, intitulada “Brasil”, 
que começa a subseção “Reflexões sobre as novidades deste mês”. 
Quanto ao espaço brasileiro propriamente dito, ele se revela mais 
pelas viagens dos estrangeiros do que pelos relatos dos próprios 

brasileiros. Aparece, portanto, a partir de imagens esparsas. O 
próprio Hipólito não teria, durante sua curta juventude no Brasil, 
viajado ao norte do Rio de Janeiro. Dois mapas, um dos quais 
colorido, ajudam o leitor a situar um pouco melhor esse curioso 
lugar no mundo. Além disso, descrições, na maior parte das vezes 
de viajantes, descortinam partes intocadas do vasto território. 

O Brasil vai sendo cercado de sentidos, imaginado 
lentamente, seu espaço descoberto pelo que revela de distante e 
misterioso. Há muito de mítico no “Novo Império” imaginado por 

Hipólito, dentro de um espaço e tempo ideais, o espaço distante de 
uma Europa em conflitos e o tempo que escorre lenta e 
inexatamente. Mas, para além desse espaço e tempo ideais, que 
devem gerir um governo novo e um povo novo, há nas páginas do 
Correio um tremendo esforço de pensar a realidade brasileira e 
diagnosticar para ela soluções reais. Esse pensamento que faz parte 
do corpo de doutrinas políticas e econômicas do Correio, não é só 
um esforço de exibir o passado à memória, é ela mesma uma 
tentativa de recomposição da memória, tanto para os brasileiros 
quanto para os europeus. Trata-se do que Bethania Mariani 
chamou de instaurar um “dizer-suporte” para o Brasil, colocando-o 
no fluxo do noticiário europeu (1993). 

 
I 

 
O esforço de Hipólito em significar o Brasil ultrapassa o 

noticiário puro e simples, torna-se um conjunto de comentários 
detalhados sobre a administração pública, e mais, quando o autor 
demonstra a sua intenção de escrever uma história do Brasil, 
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expondo-o ao conhecimento do mundo. O jornalista anuncia ter 
recebido vários documentos importantes e promete evitar os 

“vícios da língua” comuns aos estrangeiros que tentaram a redação 
dessa mesma história (Vol XX, p. 70). No momento histórico de 
expansão das Luzes, o papel do jornal não é apenas noticiar, é 
ilustrar. E, para tanto, deve abrir a mente de seus leitores para 

problemas que extravasam a percepção direta da realidade desses 
mesmos leitores. Nesse sentido, pode ser entendido como um 
convite à imaginação. O que não retira as suas intenções 
fundamentalmente pragmáticas, frise-se bem. 

O jornalismo de Hipólito, num tempo de transição entre a 
redação profissionalizada e o interesse iluminista pelo mundo, 
pelos seus ambientes, povos, sua história, transcende o espaço 
brasileiro pela vontade de conhecer. Hipólito noticia a descoberta 
de cantos longínquos do planeta, ainda que esses cantos não 

aparentem qualquer interesse imediato para o seu leitor brasileiro. 
O que os faz figurar nas páginas do Correio é a curiosidade por um 
mundo que ainda comportava espaços intocados. Eis, por exemplo, 
como Hipólito narra uma expedição inglesa ao Polo Norte: 
 

Esta expedição, costeando todo o interior da baia, fez muitas 

observações curiosas, e encontrou com uma nação que habita as 
regiões Árticas, entre as latitudes 76 e 78. Esta gente supunha 
que todo o mundo para o sul era de neve; nunca tinha comido 

dos frutos da terra; não tinham ideia de Deus; não tinham tido 
guerras com outras nações; e os seus chefes se supunham 
Monarcas do Universo (Vol XXI, p. 579). 

 

Ora, Hipólito se encontra num mirante-espacial muito 
propício para a “descoberta”. A marinha inglesa vai descortinando 
partes do mundo. O interesse por espaços, ou mais precisamente 
pelo que há de pitoresco nesses espaços, se revela no noticiário 
inglês em geral. O que se nota no excerto acima é o interesse 
antropológico por povos de hábitos um tanto quanto distintos dos 
que Hipólito conhece em Londres ou mesmo no Brasil. O que 
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impressiona o jornalista é o insulamento de uma cultura que 
“nunca tinha comido dos frutos da terra”. Ao mesmo tempo, 

desvenda-se um espaço de inocência que, contraposta ao clima de 
guerras que vigorava na Europa, abre espaço para a imaginação do 
narrador. O Brasil também tem a sua “pureza”, o relativo 
desconhecimento das guerras, sua distância das convulsões 

políticas européias, ainda que as Américas espanholas estejam em 
clima de independência. 
 

II 
 
É difícil e talvez desnecessário procurar no Correio por 

aquilo que é utópico e aquilo que faz parte de um corpo de 
doutrinas que é marca do ativismo político do jornal. Hipólito é 
confrontado com a vasta literatura produzida sobre o Brasil, que 

envolve desde os decretos e alvarás publicados pela corte até 
panfletos e jornais lançados na Inglaterra e Portugal ou mesmo 
livros. O Brasil vai sendo construído a partir de um incessante 
esforço de reconstituição de seu povo e também de visualização do 
seu espaço. 

Hipólito deixa à margem um diálogo utópico com o Brasil, 
no qual o Brasil é o seu próprio ideal, para vê-lo à luz de seus 
problemas políticos reais. Ou seja, diante da incapacidade de os 
homens porem em prática no lugar ideal um corpo de doutrinas 
exaustivamente pensado e sonhado pelos intelectuais na 
Universidade de Coimbra – o já mencionado “Grande Reino” – a 
culpa se desloca para o “mau sistema”. Os homens portugueses, 

ainda que sejam em alguns casos bondosos, são digeridos por uma 
máquina corrompida que, quando não é antiga demais para 

problemas atuais, é inadequada às circunstâncias de um lugar, o 
Brasil. Hipólito observa como o aparelho administrativo português 
simplesmente foi transposto para o Brasil sem que tenha havido 
um interesse ativo em modificá-lo respondendo a problemas 
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específicos. Surge assim, jocosamente, a expressão Almanaque de 
Lisboa: 

 
O governo do Brasil arranjou-se exatamente pelo Almanaque de 

Lisboa, sem nenhuma atenção ao país em que se estabelecia. 
Mostra, por exemplo, o Almanaque, em Lisboa, um Desembargo 
do Paço, um Conselho da Fazenda, uma Junta de Comércio, etc.; 

portanto, quer o Brasil careça destes estabelecimentos, quer não, 
erigiram-se no Rio de Janeiro, logo que a corte ali chegou, um 

Desembargo do Paço, um Conselho da Fazenda e uma Junta de 
Comércio. Precisa-se, porém, pela natureza do País, de um 
Conselho de Minas, uma Inspeção para a abertura de estradas, 

uma Redação de mapas, um Exame de navegação dos rios, e 
muitas outras medidas próprias do lugar. Mas, nada disso se 
arranja, porque não aparecem tais coisas no Almanaque de 

Lisboa. Remediar-se-ia isto mudando os atuais relógios e 
substituindo-lhes outros? (Vol X, p. 289). 

 
O que nos faz retornar a um antigo problema: ao invés de se 

preocuparem com problemas concretos no Brasil, seus 
administradores tomam medidas desconectadas do mundo em que 
vivem, isto é, produzem nonsense. Tanto vivendo no mundo do 
Almanaque de Lisboa quanto escrevendo longos decretos de guerra 
contra povos que nem sequer sabem ler, os índios botocudos. Ao 
invés de uma utopia, essas críticas a um modo descarnado de 
administração já se aproximam daquela crítica inglesa explorada 
por Jonathan Swift nas Viagens de Gulliver. Na obra de Swift, que 
inaugura uma das formas mais criativas de anti-utopia, 
 

As sociedades imaginárias transformam-se em outras tantas 
contra-sociedades, em visões cruelmente grotescas de sociedades 

que se proclamam como ideais, e ao mesmo tempo numa sátira 
amarga da ordem social reinante. Swift foi o primeiro, senão a 

inventar a contra-utopia, pelo menos a dar-lhe a forma literária 
de uma obra-prima e um poderoso fôlego filosófico (BACZKO, 
1985b, p. 358). 
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As experiências políticas imaginadas na Modernidade 
apresentam curiosas aproximações, desde as Viagens de Gulliver à 

New Atlantis de Francis Bacon. Não é à toa que a ironia de Hipólito 
contra as medidas administrativas do Estado seja uma figura de 
linguagem já comum na Europa quanto às ações de governadores 
que parecem viver num mundo à parte. A ironia de Jonathan Swift 

desfere seu veneno contra uma grande quantidade de teoria 
produzida sobre problemas considerados irreais. Pode-se falar 
num decrescimento da utopia ao longo do amadurecimento do 
Correio Braziliense, ainda que ao término do periódico, com a 
independência brasileira, o locutor volte a acalentar o sonho 
utópico de uma terra distante conduzida de forma ideal. 
 

III 
 

Dirigindo essa espécie de utopia ou antiutopia para o Brasil e 
construindo as suas doutrinas políticas, Hipólito acaba por 
formular aquilo que cabe observar com maior atenção no presente 
capítulo, as suas propostas jornalísticas. No bojo do “mau sistema” 
político existem elementos que se auto-replicam, como a família 
Coutinho, misturando a nobreza de sangue com os cargos estatais. 
O confronto de Hipólito contra os privilégios hereditários não pode 
ser respondido à altura por D. Rodrigo ou por D. Domingos. A 
solução foi patrocinar um outro periódico em Londres, O 
Investigador, um dos quatro principais jornais em língua 
portuguesa na Inglaterra, a somar-se aos posteriores O Português 
e O Campeão. Toda essa literatura produzida no âmbito de uma 

trama que mexia com o futuro imediato do Reino contribui para 
dar certo ar mundano ao jornalismo do período. No clima 

acalorado de então se multiplicam os insultos, os panfletos de 
ocasião, uma pequena literatura que revela as situações ambíguas 
de Portugal e Brasil. O que, na argumentação da época, revelaria a 
iminência de Portugal se tornar uma colônia do Brasil. 
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Foi bastante explorada pela história brasileira a 
argumentação produzida pelas elites intelectuais no âmbito da 

independência. O estudo de Lúcia das Neves detecta nessas elites e 
em seus periódicos um antilusitanismo declarado, especialmente a 
partir de 1821, quando as Cortes de Lisboa passam a exigir a 
retomada dos privilégios comerciais que Portugal tinha com o 

Brasil, o que é interpretado pelas elites nativas brasileiras como 
uma medida recolonizatória (2000). Essas elites, doutrinalmente 
ligadas ao Reino Português, à sua constituição interna, não 
conseguem forjar outra identidade que não seja, num primeiro 
momento, um “antilusitanismo”, aversão ao principal inimigo de 
então: significar a nação que se tornaria independente era 
combater o invasor, o colonizador, o português. A literatura da 
época no Brasil convoca o povo a se juntar contra o inimigo 
externo. As representações políticas brasileiras são então muito 

bem conhecidas: seu veículo privilegiado são os jornais. Elas são, 
aliás, muito mais bem conhecidas dos brasileiros do que as 
representações portuguesas que se criam sobre o Brasil, também 
elas escoradas no que pode se chamar de antibrasileirismo, e 
também elas dependentes da esfera pública em língua portuguesa 
criada em Londres a partir do pioneirismo de Hipólito da Costa. 
Parece muitas vezes que esses jornais – O Campeão, O Investigador 
e O Português – se escoram num grupo de representações criadas 
por Hipólito, dependente do simbolismo do “Grande Reino”, para 
criar uma contra-argumentação defendendo a volta imediata do 
príncipe para Portugal. As representações políticas dos dois lados 
são interdependentes, sendo, portanto, temerário falar 

isoladamente num antilusitanismo brasileiro, já que esse cria bases 
simbólicas para se constituir depois que um antibrasileirismo 

circula na imprensa portuguesa em Londres. 
Hipólito, evidentemente, se torna uma voz destoante. Ainda 

que seja admirado pelos intelectuais portugueses em Londres, ele 
se mantém favorável à permanência da corte no Brasil. Tanto é 
assim que quando o 
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eixo da imprensa brasileira se desloca definitivamente para o 
Brasil, abandonando o patriarcado de Hipólito, este, vendo-se 

destituído de sua função tradicional de comentar a política 
brasileira, abandona o posto de jornalista, assim anunciando: 
 

Este Periódico, destinado sempre a tratar como objeto primário 

os negócios relativos ao Brasil, tem há alguns meses sido quase 
exclusivamente ocupado com os sucessos daquele país ou com os 

de Portugal, que lhe diziam respeito; e os acontecimentos últimos 
do Brasil fazem desnecessário ao Redator o encarregar-se da 
tarefa de recolher novidades estrangeiras para aquele país; 

quando a liberdade da imprensa nele, e as muitas gazetas, que se 
publicam nas suas principais cidades, escusam este trabalho 
antes tão necessário (Vol XXIX, p. 623). 

 
Noutras palavras, o Brasil já produz os seus próprios 

acontecimentos, isto é, já os institucionaliza através da ação da 
palavra impressa. Mas, além disso, o estatuto interno da nação 
brasileira deveria ser construído com uma negociação ativa com 
outras potências. O Brasil deve se solidificar contra a presença 
portuguesa e criar suas próprias instituições políticas. Circulando 
pelo mundo liberal, ele deve fortalecer os laços nacionais que 
partem da produção literária de seus maiores talentos: 
 

... não basta que o governo obre segundo o que é conforme aos 

interesses da nação, é ademais necessário que o povo esteja 
persuadido que isso assim é realmente, para isto é que se 
requerem os serviços daqueles homens que se acham em situação 

de dirigir a opinião pública; e os que nisso se empregarem farão 
assim um relevante e essencial serviço a sua pátria (Vol XXIX, 
Novembro de 1822). 

 
A opinião pública deveria ser guiada de forma relativamente 

coesa. Só assim se combateria a presença do estrangeiro que 
representava um risco real – sendo bom lembrar que algumas 
províncias brasileiras como o Pará, Bahia e Maranhão ainda se 
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mantinham fiéis às decisões das Cortes de Lisboa. Voltaremos a 
esse aspecto da constituição da soberania brasileira ao final deste 

capítulo, quando um corpo de propostas políticas se une a uma 
determinada percepção da identidade brasileira, sendo possível 
vislumbrar com maior clareza o delineamento de uma utopia, ou, 
senão, de uma identidade nacional. 

 
IV 

 
Para Hipólito, bem como para os pensadores iluministas em 

geral, forjar uma nação exige que as suas engrenagens políticas 
funcionem com transparência. Essa transparência é produzida 
através do acompanhamento ativo dos “talentos nacionais” que 
direcionam a opinião pública tornando visíveis as ações boas ou 
ruins dos governos. Antes do boom jornalístico acontecido no 

Brasil em 1821, Hipólito comemorava duplamente a publicidade 
dos gastos públicos no Brasil colocada na Gazeta do Rio de Janeiro. 
 

É com sumo prazer que observamos pelas gazetas do Rio de 
Janeiro que o Tesoureiro da Santa Casa da Misericórdia daquela 

cidade publicou a sua conta da receita e despesa daquela útil 
instituição. Tal é o efeito do bom exemplo; e que já em outra 

ocasião dissemos que tínhamos toda a esperança de o ver 
seguido, e adotado por outras instituições, que são ainda de mais 
interesse ao público (Vol XVIII, p. 113). 

 
O Correio Braziliense se torna uma espécie de “quinto 

poder”. Ele comenta a produção jornalística do Brasil com a 

vantagem de estar completamente liberto da censura. Trata-se de 
um observatório da imprensa no exterior nitidamente afetado pelo 
idealismo de uma opinião pública que seria guiada pelos escritores 
de jornais e panfletos. Hipólito mostra uma face criativa do 
jornalismo brasileiro que consiste no seu aspecto comparado e, 
além disso, utópico. No confronto com outras sociedades, como a 
Inglaterra, e com a terra distante no tempo e no espaço que pode 
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ser construída livre das pressões da guerra, vislumbra-se uma 
utopia. A missão do jornalismo é transformar para melhor. Ou 

melhor, ajudar a conduzir essas transformações, de forma que elas 
não acabem nem no obscurantismo e nem no nonsense. Dessa 
forma, o jornalismo não morre nele mesmo, pois é medido 
precisamente por aquilo que transforma: 

 
Mas se um indivíduo metido aqui num canto da terra [Hipólito] 
se tem atrevido a arrostar contra o abuso dos grandes, dos 
poderosos, dos ricos monopolistas; e tem resistido a seus ataques, 

e tido a satisfação de ver fazer reformas úteis; quanto maior não 
deve ser a coragem de um Governo que obra convencido de que 
só tem em vista o bem de seus súditos? (Vol XI, p. 728). 

 
Depois de uma série de ataques, pelo menos um desses 

“grandes” e “poderosos” cai do seu posto. Ainda que migre para 

outro, D. Domingos abandona a Embaixada portuguesa em 
Londres e o jornal O Investigador é pouco depois fechado. Desde 
que foi lançado, o Correio conheceu inúmeros oponentes, muitos 
dos quais surgidos unicamente para fazer frente ao periódico que 
cria uma situação inesperada para os cortesãos portugueses. A 
solução encontrada por nobres como D. Domingos foi patrocinar 
periódicos e panfletos contra Hipólito, o que acontecerá também 
em Portugal. Mas Hipólito, reconhecendo o seu posto de 
comentarista, assim diz: 
 

Quando o desejo de atacar o Correio Braziliense fez com que se 

permitissem em Lisboa as publicações de periódicos em que se 
inseriam quantas invectivas lembraram a respeito do Correio 
Braziliense e de seu Redator, nós nos alegramos com isso e 

previmos, que aquele passo necessariamente havia de contribuir 
para diminuir as restrições de imprimir ... (Vol XI, p. 821). 

 
Ou seja, as várias publicações surgidas em Portugal para 

combater Hipólito realmente abrem um espaço público no qual 
circula uma gama muito variada de ideias. Não é demais lembrar 
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que O Investigador, criado pela Embaixada Portuguesa em 
Londres, também seria proibido pelo governo português. Depois de 

– em princípio – servir quase apenas para ataques contra o 
Correio, o jornal assumiu uma série de críticas contra o governo 
português. Muitas publicações periódicas no mundo lusobrasileiro 
realmente se aglomeram em torno das propostas do Correio 

Braziliense. Elas tinham no periódico de Hipólito um ponto de 
partida para as suas próprias propostas jornalísticas. É exemplar, 
nesse sentido, a fala de João Bernardo da Rocha, referindo-se à 
morte de O Investigador e de O Português, diz: “Só o Correio 
Braziliense que os viu nascer, e até se pode dizer que foi seu pai, 
está gozando perfeita saúde, e promete durar longos anos. Bem se 
pode comparar o Correio Braziliense a um pai (...)” (apud. 
DOURADO, p. 357). Não é incomum querer ser apadrinhado desse 
jornal: os próprios jornalistas brasileiros, depois de anos de 

“bastardia” apelaram para a política de forma a institucionalizar o 
patronato de Hipólito. Por certo, ainda que possa ser relativizada a 
repercussão de um jornal tão distante do Brasil, Hipólito abriu um 
espaço importante identificado com a esfera pública literária 
brasileira, ajudando a constituir as primeiras ideias dos brasileiros 
com relação à “opinião pública”.35 O jornal brasileiro 
contemporâneo de Hipólito, a Gazeta do Rio de Janeiro, é 
usualmente comparado ao Correio em forma de dicotomia: o 
último seria livre e independente, combativo e opinativo, enquanto 
o primeiro não seria mais do que um órgão oficial do governo no 
Brasil. Apontando essa divisão característica na historiografia 
brasileira, mas buscando ultrapassá-la pelas várias aproximações 

possíveis entre os dois jornais, Morel e Barros dão uma informação 
equivocada: “Em primeiro lugar, não se registram ataques de 

Hipólito à Gazeta do Rio de Janeiro – ainda que o jornalista 
criticasse outros veículos” (2003, p. 18). Ainda que o Correio 
aplauda o lançamento da Gazeta, ele não pode deixar de notar uma 
certa sensaboria do jornal oficial, tanto que diz que “tão boa 
qualidade de papel para imprimir tão ruim matéria, que melhor se 
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empregaria se fosse usado para embrulhar manteiga”. As 
aproximações apontadas são pouco significativas diante das 

diferentes condições de produção dos dois jornais. Hipólito se 
permite não apenas fazer uma defesa da Monarquia em torno da 
ideia do Reino Lusobrasileiro, com faz a Gazeta, mas a comentar 
lentamente a forma de organização desse reino e, mais, a forma de 

organização da própria Gazeta e do próprio Correio. 
Mas Hipólito tira, é verdade, várias notícias sobre a vida 

cortesã diretamente da Gazeta. Esta se torna uma das várias 
formas de Hipólito cercar de sentidos o Brasil, ainda que, no caso 
do Correio, o comentário exerça um papel ativo de direcionamento 
de sentidos, segundo a ideologia autointitulada liberal do redator. 
Na seção de anúncios da Gazeta, por exemplo, ele descobre que vai 
se expandindo o horizonte literário brasileiro: 
 

O simples oferecimento [na gazeta do Rio de Janeiro] destas 
obras [lluministas] venda pública nos mostra que no Brasil há 

patriotas assaz entendidos, para conhecerem a importância de 
desabusar o povo; eliminando os erros comuns em matérias 
desta natureza e que tendem a embrutecer o espírito humano. O 

aparecerem os anúncios na gazeta prova também, que S.M. está 
de acordo em cuidar da educação pública; e se os seus vassalos 

instruídos o apoiarem nisto, devemos esperar os mais felizes 
resultados (Vol XVIII, p. 113). 

 
Hipólito observa que já existe um clima de ventilação 

intelectual no Brasil, com a maior circulação desses escritos 
iluministas, ainda que não existam muitas publicações brasileiras 
propriamente ditas. Outras publicações nacionais, como o jornal 

Idade d’Ouro, lançado a partir de 1813, são mencionadas: “Bem: já 

a Bahia tem biblioteca pública; e já tem a sua oficina tipográfica; e 
vão a ter uma gazeta intitulada a Idade d’Ouro!” (Vol VII, p. 239). 
Hipólito lia esses jornais brasileiros com alguma frequência. 
Indica-o o número de citações das “gazetas da Bahia e do Rio de 
Janeiro”, como ele as chama. Também não é desconhecida a 
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admiração com que ele anuncia o surgimento de iniciativas que 
visam dar transparência ao governo, alimentando a opinião 

pública ainda incipiente no Brasil. A outra publicação periódica 
brasileira entre 1813 e 1814, a revista O Patriota, para a qual 
escreve o irmão de Hipólito, José Saturnino de Mendonça, também 
é aclamada, não apenas pelo sugestivo título, como também por, a 

exemplo da Gazeta, oferecer aos brasileiros a possibilidade de se 
conectar com o universo de publicações europeias. 
 

No Rio de Janeiro se imprime um Jornal cujo título é O Patriota; e 
com o do mês de Agosto vieram ter-nos à mão algumas traduções 
impressas no Brasil; e entre outras a Henríada de Voltaire. Há 

dez anos, estando a Corte em Lisboa, que ninguém se atreveria a 
dar a um Jornal o nome de Patriota; e a Henríada de Voltaire 
entrava no número dos livros que se não podiam ler sem correr o 

risco de passar por ateu, pelo menos por jacobino (Vol XI, p. 
924). 

 
Ainda que Hipólito não goste muito de Voltaire – ele prefere 

Montesquieu – vê com satisfação o acesso mais amplo a esses 
escritos até então considerados sediciosos. Ele enxerga na vitória 
do mercado editorial também uma vitória da liberdade de 
expressão que, em linhas turvas, começa a se desenhar no Rio de 
Janeiro. No mais, interessa notar como o autor do Correio tinha 
presença de espírito para vasculhar essas publicações à procura de 
conteúdo que poderia ser interessante aos brasileiros, 
comentando-o quando necessário. Quanto à iniciativa de D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, O Patriota, se inseria naqueles planos 

do estadista para criar um ambiente favorável aos homens das 
letras discutirem planos e reformas para o reino. Isso serviria para 
ampliar, ao mesmo tempo, a esfera pública nacional pela 
possibilidade de cada vez mais pessoas conhecerem os problemas 

do Estado. Como conclui Marco Morel, a concepção patriótica dos 
participantes desse breve projeto devia um quinhão a uma ideia 
mais abstrata de pátria, identificada à República das Letras, ou 
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melhor, ao “Reino da Razão” (2007, p. 17). Por outro lado, era do 
tipo tradicional: a pátria lusitana fechava-se sobre o território do 

Reino, era aquele “quinhão particular” (Ibid.). 
Encontram no jornal de Hipólito ainda espaço de circulação 

os livros de José da Silva Lisboa e Silvestre Pinheiro Ferreira, dois 
dos principais intelectuais do período literário que Antonio 

Candido (2006) chama Aufklärung brasileira, ocorrido entre 1808 
e 1822. O último desses dois é discutido em detalhes. Sua obra é 
uma produção filosófica em caracteres muito abstratos, bebida 
largamente, como alega o próprio Hipólito, em antecedentes 
europeus, portanto sem guardar muita coisa de original. Hipólito 
acompanha o surgimento dessas obras e se sente suficientemente à 
vontade para discutir os frutos intelectuais da pátria, onde 
“homens de talento”, entre os quais o seu irmão, são capazes de se 
articular a propostas liberais mesmo num ambiente tradicionalista. 

Quanto ao choque de Hipólito com os jornais portugueses 
em Londres, gerarão dissidências no mínimo inusitadas. É sabido, 
por exemplo, o interesse de Hipólito pela temática constitucional. A 
Constituição seria a carta de fundação do Estado, garantia de que 
ele funcionará segundo determinados princípios e leis, não dando 
lugar aos arbítrios individuais. Ao longo do Correio, Hipólito traça 
longos paralelos entre a Constituição Inglesa e a Portuguesa, anexa 
a Constituição Espanhola na íntegra, bem como Constituições de 
estados independentes na América e, por fim, propõe ele mesmo 
um projeto de Constituição para o Brasil. Por outro lado, o jornal O 
Investigador anexa a Constituição de São Domingos, elaborada 
durante o governo revolucionário de 1804. Energicamente Hipólito 

combate esse feito inusitado. Ora, imagine a população brasileira, 
em sua maioria composta de negros, em contato com aqueles 

escritos incendiários! O redator do Correio vê nisso uma forma 
direta de convulsionar as populações brasileiras e, portanto, 
defende que a publicação seja mantida na penumbra. O mentor 
desse “erro crassíssimo” teria sido o próprio D. Domingos, além de 
mau político, mau jornalista: 
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E suposto que um dos Redatores seja um Diplomático, atribuímos 

aquela publicação à ignorância formal de quem conduz 
semelhante Jornal, que ignora princípios porque deve dirigir a 
escolha das peças que convém publicar, e das que deve omitir; e 

por isso chamamos tal publicação um erro crassíssimo no seu 
ofício de Jornalista (Vol XI, p. 375). 

 
Tão importante quanto publicar é “omitir”. O jornalista, 

que aqui é visto como um indivíduo dotado em geral de 
capacidades e funções ligadas à opinião pública, deve calar quando 
necessário. Além disso, vê-se que Hipólito exerce com bastante 
energia o posto de comentarista da imprensa periódica luso-
brasileira no período. Como precursor, ele não deixa de 
acompanhar cada nova publicação, como por exemplo as “Gazetas 
da Agricultura, O Espelho, Astro da Lusitânia  ou o Jornal de 

Coimbra: “(...) assim aparece agora em Portugal o Jornal chamado 
de principalmente na Medicina; que dá esperança de grandes 
frutos” (Vol VIII, p. 716) em Portugal. O que impressiona é o 
redator estar plenamente consciente dessa sua posição 
privilegiada, de onde pode direcionar os seus leitores para as 
publicações consideradas boas e as ruins, ao mesmo tempo em que 
luta intransigentemente contra a censura no Brasil e em Portugal. 
Mais do que isso, Hipólito parece querer dar uma real dimensão 
das funções sociais da imprensa. Para isso, desloca-se por vasta 
produção impressa para trazer aos seus leitores brasilienses 
publicações muitas vezes imprevistas, como uma peça chinesa: 

 
A precedente proclamação [imperial] veio na gazeta; único 

periódico da China: é ministerial, sai diretamente em Pequim, e 
nada diz senão do interior do Império. Nela vem os Decretos 

Imperiais; as partes ou representações dos mandarins; as 
representações ou munições dos Censores; que podem cada um 
em seu nome, ou também em nome de seus Colegas, e 

pessoalmente sem que nem o mais poderoso os possa embaraçar, 
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chegar até o Imperador com suas censuras sobre o que é ou 

parece ser mal dirigido no Império (Vol XIII, p. 175). 

 
Ao comentar a publicação de uma única gazeta na China, 

Hipólito é taxativo: em virtude de não haver uma vigilância da 
imprensa, os políticos podem cometer os seus desmandos, sem que 
esses mesmos desmandos sejam conhecidos pela opinião pública. 
 

V 
 

A intransigente defesa conquistará muitos dissidentes 
políticos. Mas mesmo a dissidência no campo político não escapa 
de figurar no espaço do jornal. Hipólito se permite expor e 
comentar várias das ações que são movidas contra ele. Ele publica, 

por exemplo, na abertura do volume XIX uma “porcaria dos 

Governadores de Portugal proibindo o Correio Braziliense”, 
assinada em 1812 pelo Conde de Linhares. A troca da palavra 
“portaria” por “porcaria” é intencional. Hipólito retraça o caminho 
do seu jornal constantemente, até ter conseguido se tornar a 
publicação mais influente no mundo lusobrasileiro. E observa que 
isso não aconteceu sem uma tentativa contínua dos governantes, 
tanto no Brasil quanto em Portugal, de acabar com a publicação. 
Eis o como ele comenta a “porcaria”: 
 

A ordem a que o tal documento se refere foi expedida a instâncias 
do célebre Inspetor de Moinhos de vento Conde de Linhares, e 

renovada agora por seu ilustre irmão o Principal Sousa; em 
combinação com o Marechal Lord Beresford; e seu íntimo amigo 
(pois se acham, mui cordiais, sobre esse assunto) o Secretário do 

Governo Sr. Forjaz: e como nunca foi pública aquela ordem, aqui 
a inserimos para informação de nossos Leitores; posto que isto 

seja trovoada velha (Vol XIX, p. 104). 

 
As ações contra o Correio, uma vez inseridas no espaço do 

jornal, são sempre acompanhadas de comentários jocosos: de 



142 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

metáforas (“o Inspetor de Moinhos de Vento” – aquela velha alusão 
ao nonsense) a ironias (“íntimo amigo”). No excerto seguinte, 

Hipólito atribui a constante repressão que tentam criar contra o 
seu jornal à sua oposição aos “lucros indevidos”, sejam eles 
derivados do sistema de monopólios (do vinho, do tabaco, do sal, 
da pesca, etc.), do sistema de concessão de mercês e cargos 

públicos, da espoliação pura e simples do Erário ou de impostos 
considerados abusivos: 
 

Eis aqui o patriotismo destes homens, que acusam o Correio 
Braziliense de perturbador, revolucionário, etc. Não há dúvida, 
que perturbamos o gozo de seus imensos e indevidos lucros; não 

há dúvida que desejamos revolver a corrupção destes canais, 
porque a substância pública se dirige às bolsas de indivíduos: 
nisto nos gloriamos (Vol X, p. 575). 

 

Nessa altura a maturidade do Correio permite que Hipólito 
entreveja com alguma clareza a sua função de ajudar a renovar um 
sistema administrativo no qual a nobreza não cumpria nenhuma 
função decisiva, já que servia apenas para desviar a “substância 
pública”. Contra os indivíduos que usam o Erário para benefícios 
pessoais, mais precisamente, o Correio ergue a sua voz. Mas não 
devemos esquecer que o próprio Hipólito era beneficiado por uma 
tradicional forma de mecenato. O debate jornalístico travado entre 
os portugueses em Londres começa com uma ambiguidade. Tanto 
o Correio quanto o Investigador, cujo principal redator era José 
Liberato, parecem ter como fonte de financiamento a corte no Rio 
de Janeiro, ainda que no caso do segundo o dinheiro saia da mão 

de D. Domingos. O primeiro dos jornais: defensor mais explícito do 
rei e do trono no Brasil, o segundo, jornal fixado à Embaixada 

portuguesa em Londres. Antes de perguntar: ora, o que afinal 
motivou a corte a enviar dinheiro para dois jornais que se 
combatiam entre si, resta analisar essa disputa nos detalhes, pelo 
que revela da própria ambiguidade de um Reino que vivia 
momento de transição. O primeiro redator de O Investigador, 
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Bernardo José de Abrantes, era secundado na redação por Vicente 
Nolasco, amigo maçom de Hipólito que teria tentado, no Rio, uma 

primeira subscrição do Correio, e pelo próprio D. Domingos, o 
“Redator Encoberto”. Essa cadeia de intrigas tem na sua parte mais 
visível desavenças jornalísticas de ordem ideológica: o Investigador 
é o precursor das doutrinas antibrasileiras em Londres, enquanto 

Hipólito tenta argumentar a necessidade da permanência da Corte 
no Brasil. A investigação de Mecenas Dourado mostra que por 
detrás da troca de gentilezas escritas há uma intensa tentativa de 
um jornal derrubar o outro. Hipólito em correspondência com 
Paulo Fernandes Viana atiça o Intendente contra o jornal opositor. 
E, de fato, pouco tempo depois O Investigador deixa de receber a 
pensão oficial (1957, p. 337). João Bernardo da Rocha, redator de O 
Português, sinaliza assim o final daquele jornal e a pretensão 
monopolista de Hipólito: 

 
Também por aí haverá escritor que muito folgue com isso, pois 
não é raro o desejo de um monopólio literário naqueles mesmos 

que afetam princípios liberais. Essa gente quando uma vez 
alcançou o fim suspirado de suas fadigas e desejos, chegando a 
colher o pomo d’ouro numa pensão da corte, outro desejo e fim 

não tem senão o de ver acabado todos os outros jornais, seja O 
Investigador, seja O Português (apud. DOURADO, 1957, p. 338). 

 
O Correio Braziliense tentaria, por debaixo do pano, reunir 

forças para a derrubada dos jornais antagonistas. Essa tentativa 
não foi esquecida pelos seus rivais jornalistas. Da ligação de 
Hipólito com a corte a partir do Intendente de Polícia surgiu a 

acusação de “jornalista venal”. Mais do que mera ofensa, percebe-
se como essa produção jornalística, imersa na busca pela solução 
de determinados problemas reais acaba fixando sentidos e 
direcionando a interpretação de gerações inteiras. A acusação de 
José Liberato, repetida por Bernardo da Rocha, de “jornalista 
venal”, cruzou os tempos e chegou na pena de Fernando 
Segismundo, já na década de 1960. Além de ser um equívoco 
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interpretar literalmente uma acusação feita há tanto tempo – 
quando os próprios opositores de Hipólito no jornal Investigador 

recebiam verba oficial e, mais, quando receber essa mesma verba 
era uma condição para a existência desses jornais – é necessário, 
como lembra o historiador Lucien Febvre, “fazer toda uma ronda 
ao Parnaso”. No calor das circunstâncias, quando o futuro coletivo 

está em jogo, é comum usar de todos os artifícios para rebaixar o 
adversário. O estudo de Lucien Febvre, que se debruça mais 
precisamente sobre o século XVI e os poetas que invectivaram 
contra Rabelais, traz um alerta: “Daí, para nós historiadores, uma 
primeira regra de crítica: jamais tomar ao trágico essas invectivas 
de magnificência; tanto mais que uma querela traz proveito tão-só 
aos adversários; amigos e inimigos nela se imiscuem, cada um ao 
seu lado” (2009, p. 50). Ou seja, no calor do momento, as críticas 
que uns “poetas” atiram contra os outros podem adquirir 

dimensões proverbiais, que não podem ser avaliadas 
anacronicamente. É um erro tomar ao pé da letra, sem um esforço 
mínimo de mapear mentalmente esse quadro, as taxações de 
inimigos uns contra os outros. Em verdade, o próprio Hipólito 
busca se afastar do terreno das ofensas pessoais; ele se limita a 
dirigir-se aos investigadores como pseudocientíficos, referindo-se 
às suas palavras como ao “ladrar de cães”. 
 

Não respondemos ao que nos é pessoal; porque o nosso Jornal 

dirige-se a tratar as matérias que julgamos ser de interesse 
público; e porque não queremos satisfazer as intenções dos 

Godoyanos,17 que é fazer com que os escritores públicos gastem o 

tempo em atirar com lama à cara uns dos outros; e depois rirem-

se; e dizerem aos povos, que a canalha dos homens de letras 
gastam o tempo como as regateiras em descomposturas mútuas 

(Vol VIII, p. 700). 

 

                                                                 
17 Godoyano é um termo criado e usado largamente pelo próprio Hipólito. Diz respeito ao ministro 

Godoy, que articulou a rendição da Espanha ao Império de Napoleão Bonaparte. Acaba servindo 
como adjetivo para indivíduos que são subservientes às políticas do momento. 
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Às rápidas declarações de guerra dos seus adversários de 
letras ou dos jornalistas brasileiros uns contra os outros a partir de 

1821, Hipólito contraporá, como era de seu estilo, um afastamento 
individual. O pragmatismo do Correio exige que, pelo menos a 
maior parte do que diga, sirva para interferir na gestão de um 
determinado espaço, qual seja, o solo pátrio. O que merece figurar 

no espaço do jornal é de interesse público: 
 

Resta agora dizermos duas palavras sobre a declaração de guerra. 
Não aceitamos o desafio; porque não temos razão de interesse 
público para fazer guerra às pessoas daqueles Redatores; nem o 

nosso jornal deve servir de veículo de observações individuais, a 
menos que não julguemos que elas interessem o público (Vol VIII, 
p. 716). 

 
Ainda que “não tenha aceitado” o desafio d´O Investigador, 

Hipólito comentou demoradamente vários dos artigos do 
Pseudocientífico, muitos dos quais se referiam pessoalmente ao 
redator do Correio. Esse debate ajuda a forjar as bases dos 
primeiros sentimentos de brasilidade, que, como se sabe, são 
precisamente criados nessas disputas entre portugueses e 
brasileiros – ainda que, logicamente, a história brasileira tenha 
estudado mais o Correio em suas conexões com os sentimentos de 
brasilidade do que o Correio em suas conexões com os sentimentos 
de antibrasilidade. 

As principais acusações de um jornal contra o outro fazem 
parte, basicamente, de um mesmo contexto de afirmação de 
valores nacionais contra individuais, de progresso das luzes contra 

o despotismo, de mudanças graduais contrárias à revolução. Ao 
lidar com a grande repercussão da revolução francesa sobre o 

conteúdo das matérias políticas – não só nesses jornais, mas em 
toda a imprensa da época – as lembranças dos malefícios 
revolucionários eram ainda lívidas na memória dos europeus, e 
eram encarnadas por um indivíduo em específico, Napoleão 
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Bonaparte. Em algumas linhas Hipólito resume os principais 
epítetos que seus adversários desferem contra o seu jornal: 

 
O Jornal Científico assim como todos os outros nossos oponentes 

estão no costume de nos chamar de jacobinos, revolucionários, 
caraquenhos, etc. quando não podem responder a nossos 
argumentos; nesta ocasião porém é necessário que compreendam 

mais alguém na sua denominação (Vol XIV, p. 81). 

 
Mais um adjetivo entra na lista de composição de epítetos 

contra o Correio: “Caraquenho”, ou seja, adepto das diretrizes 
revolucionárias do governo venezuelano que, para os europeus, era 
o cérebro das independências nas Américas espanholas. Ainda que 
Hipólito nem de perto represente uma voz “revolucionária”, a não 
ser em circunstâncias bem específicas dentro do Estado português, 

naquilo que se chamou Revolução do Porto com suas propostas 
para a constituição de instituições liberais em Portugal, ele 
responderá como se estivesse mesmo do outro lado do tabuleiro de 
xadrez: denunciando o conservadorismo que estanca o ideal 
reformista. Eis um exemplo específico da defesa dos valores 
“aristocráticos”, que cristalizam uma determinada forma de 
concessão de cargos e uso da máquina pública, pelos redatores do 
pseudocientífico: 
 

Veja o Leitor por esta mostra, a ridícula figura que quem escreveu 
tal papel faz representar o Conde, a charlatanearia, a arrogância, 

o merecimento que se atribui, pareceria inculcar, que não pode 
haver nem um eclipse da lua, sem permissão do Conde de 
Funchal (Vol XIV, p. 93). 

 
A disputa entre os dois jornais é a introdução dos debates 

ideológicos que se travariam entre Portugal e Brasil, embora a 
historiografia brasileira não tenha o costume de tocar no nome do 
jornal O Investigador; enquanto a historiografia portuguesa, em 
especial nos nomes Valentim Alexandre (1993), José Tengarrinha 
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(1989) e José Ferreira (1992), toque no nome de Hipólito da Costa 
como um nome importante para a constituição de pressupostos 

profissionais do jornalismo em Portugal. 
Hipólito, de fato, dedica muitas páginas do seu periódico 

para a interlocução com O Investigador, ainda que o faça, na maior 
parte das vezes, menoscabando o poder ideológico de seu 

adversário, apegado a convenções e formalismos derivados de sua 
própria fonte de financiamento. A verdade, contudo, é que esse 
jornal foi se libertando aos poucos das amarras institucionais e se 
tornou também ele um crítico severo das instituições políticas 
portuguesas. Essa capítulo da história da imprensa em língua 
portuguesa mostra com nitidez como propostas jornalísticas 
estavam bem ambientadas nas esferas políticas, mas que, com o 
decorrer do tempo, essas mesmas propostas se desligam do Estado 
português para avaliá-lo um pouco mais criticamente. 

 
VI 

 
As propostas de Hipólito para o jornalismo, comuns em geral 

ao jornalismo português emigrado em Londres, são simples. 
Consistem basicamente na recolha de documentação importante, 
na sua organização em diferentes temáticas (política, economia e 
artes, literatura e ciências, miscelânea), na sua tradução, quando 
necessário, e na sua organização através de comentários. Não é 
preciso dizer que se trata de uma proposta bastante distinta das 
que vemos hoje nos jornais impressos. Tanto pela sua forma de 
organização, de concepção noticiosa, como de financiamento, 

quanto aos seus círculos de leitores, suas formas de 
correspondência, etc. Percebe-se nesse retorno ao início do século 

XIX como a notícia adquire componentes maleáveis ao longo dos 
anos. No caso do jornalismo ativista a que nos referimos, os 
componentes lógico e ideológico da notícia, para usar o vocabulário 
de Nilson Lage (1979), são muito mutáveis. Notícias podem ser 
consideradas novidades em geral incorporadas ao conhecimento 
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humano sobre o mundo. Há, por exemplo, a notícia de “grandes 
massas de gelo flutuando no mar” (Vol XX, p. 433), a notícia de 

que o Conde de Funchal chegou a Londres, a notícia de que um 
novo livro foi lançado. Notícia, enfim, não precisa se tornar um 
construto teórico organizado por determinada lógica informativa 
para ser notícia. Ela é notícia enquanto é novidade chegada aos 

ouvidos dos homens. Assim, têm-se continuamente notícias, sem 
que seja necessário um jornal para dá-las e nem uma forma 
específica de escrevê-las. Elas estão tanto em documentos oficiais 
quanto no bate-boca diário. O redator, se precisa organizá-las, o 
faz sem critério técnico, e geralmente as recheia com comentários, 
direcionando a interpretação de seus leitores a partir do seu ângulo 
“imparcial”, isto é, um ponto de vista coerente com as chamadas 
“ideias do século”. 

Já a ideia de singularidade associada à construção da notícia 

de Genro Filho (1987), pode também assumir um significado 
refratado se voltarmos no tempo. Essa ideia é persistente ao longo 
da história das ideias, e não temos a pretensão de aprofundá-la. 
Mas é possível fazer alguns apontamentos. Ela leva a um aspecto 
mais historiográfico da questão: a singularidade do documento, 
que entre os jornalistas emigrados em Londres é notícia, é também 
a singularidade do evento no vocabulário da historiografia 
chamada metódica, da qual Leopold Von Ranke é uma espécie de 
precursor. No ideal do século XIX, esses documentos, sobretudo 
aqueles sobre tratados de guerra e política, constituíam as 
memórias nacionais, enquanto a nação voltava ao passado 
continuamente, celebrada por essa mesma história. A 

singularidade é o cerne da compreensão histórica no século XIX e, 
já em meados do século XX, se torna como que “uma janela através 

da qual se vislumbra uma conjuntura”. Ela deixa de ser o núcleo da 
pesquisa histórica e se torna apenas uma peça no quebra-cabeça 
histórico, enquanto no jornalismo ela assume crescente 
importância, com uma certa aceleração da produção de eventos 
(NORA, 1993). 
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A singularidade poderia, numa aproximação temerária, 
corresponder à própria tentativa de constituição da memória 

histórica de dada nação, nesse momento associado aos grandes 
feitos políticos. No geral, recolher singularidades seria uma tarefa 
que cabe tanto ao jornalista quanto ao historiador, num século XIX 
geralmente envolvido com essa mesma narração de feitos heroicos, 

com o delineamento de um ideário nacionalista associado a esses 
feitos. No caso de Hipólito, cada singularidade aparece como uma 
tentativa de dar um sentido para o Brasil e também para a sua 
história, que não existe desconectada dos eventos políticos, já que 
“estas lembranças de ilustres feitos podem servir para lisonjear o 
amor próprio nacional, e excitar assim projetos gigantescos; mas 
não iludirão por certo aos que refletirem com madureza nas causas 
e consequências dos grandes acontecimentos políticos” (Vol XXIV, 
p. 632). 

 
VII 

 
O Brasil começa a aparecer no noticiário inglês através dos 

vários conflitos da diplomacia brasileira com o General Artigas, 
que lidera o movimento de emancipação do Uruguai. O Brasil é 
tratado como uma entidade incapaz de lidar com a revolta de uma 
de suas partes integrantes; parte que, emancipada, conjura uma 
porção de ataques corsários contra navios ingleses. Diante desse 
tratamento destinado ao Brasil pelo noticiário inglês, Hipólito toma 
parte na significação do Brasil, argumentando a dignidade do 
Soberano lá estabelecido. O que ele faz é tentar conectar aquela 

terra longínqua com a dinâmica do mundo liberal, argumentando 
a sua condição de potência. Ele assim diz, sobre os conflitos entre 

Brasil e Uruguai: 
 

(...) o nosso fito principal, falando desta matéria, é responder aos 
escritores Ingleses, que se têm ocupado em fazer repetidas e 
largas observações sobre as tais proclamações [dos generais 
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portugueses]; e, segundo o costume, tratado dos atos do Gabinete 

do Rio de Janeiro como se falassem dos do Governo subalterno, e 
não de um Monarca Independente; e ademais falando da matéria 
com ignorância dela; que em alguns pontos até provocam riso 

(Vol XVIII, p. 107). 

 
A função de comentarista não se separa dessa função de dar 

um estatuto ao Brasil, que flutua indefinidamente pelas páginas 
das gazetas inglesas. Ele não é apenas uma terra longínqua e 
sossegada, é também uma potência que tem lá instalado um rei. 
Nesse momento histórico em que o Brasil carece de veículos de 
divulgação de suas narrativas nacionais, parte integrante de sua 
identidade perante outras potências, o Correio Braziliense assume 
um lugar simbólico específico, o de “dar cara” ao Brasil. 

Hipólito nota que as mesmas gazetas inglesas que 

reproduzem em inglês documentos expedidos pela corte brasileira 
se inteiram dos fatos mais rapidamente do que os periódicos 
brasileiros. O próprio Hipólito se obriga a retraduzir das gazetas 
inglesas para o português os extratos desses documentos. O pai do 
periodismo brasileiro fica à mercê dessa lenta e burocrática 
articulação interna do mundo português. Ao mesmo tempo, os 
portugueses acatam as gazetas inglesas como “espaço público 
literário”, ou seja, dão preferência a publicar nelas as suas ideias 
referentes à organização do Reino português do que nas gazetas de 
língua portuguesa que circulam em Londres – tanto porque nos 
jornais portugueses estariam mais diretamente submetidos ao 
arbítrio dos editores quanto porque as gazetas inglesas tinham 
uma maior circulação, talvez mesmo entre os próprios 

portugueses, como indicia uma recorrência contínua a esses 
espaços de publicação. Especialmente duas gazetas inglesas: 
Morning Chronicle e The Times. O segundo desses jornais publica 

uma série de cartas de um tal Braziliano estabelecido em Londres, 
que se dispõe a, segundo Hipólito, “refutar vários rumores, que se 
têm propagado em algumas gazetas francesas e inglesas, sobre os 
negócios de Portugal, e entre outros um, de que Sua Majestade 
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havia decretado afinal fixar sua residência no Rio de Janeiro” (Vol 
XXIV, pp. 418-9). O papel desempenhado pelo Braziliano é no 

mínimo inusitado: ele cria a partir dessas cartas um espaço público 
de discussões sobre os negócios de Portugal no interior dos jornais 
ingleses. Depois dele surgirão vários escritos de portugueses e 
brasileiros nas gazetas inglesas, muitos deles com ideias que 

provocavam calafrios nos adeptos fervorosos de D. João – como, 
por exemplo, aquelas referentes à união de Portugal com Espanha, 
para a composição de um único reino. Uma carta anexada ao jornal 
Correio Braziliense acusa o Braziliano, indiretamente, de ser o 
Conde de Palmela, embaixador português em Londres substituto 
de D. Domingos, igualmente muito criticado por Hipólito: 
 

Lembra-se de que foi um dos que teve a baixeza de pedir a 
Bonaparte um rei. Sabem que foi quem privou os Portugueses do 

direito impagável que tinham de negociar no tráfico de 
escravatura ao Norte do Equador; e isto nas suas próprias 
possessões. Sabem que foi autor do célebre tratado de 22 de 

Janeiro de 1815 e da convenção adicional de 28 de Julho de 1817, 
em que se vêem entre as muitas passagens, o seguinte, no art. 3 
(apud. Vol XXIV, p. 647-8) 

 
Ora, essa revelação seria no mínimo notória. O Conde de 

Palmella sofre de uma acusação semelhante àquela de D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho: ter entregue o Reino na mão de potências 
estrangeiras em virtude de más negociações políticas. Tanto assim 
que, em 1820, quando ele retorna a Portugal com D. João, é 
impedido de desembarcar pelo “governo revolucionário”. Já se 

alimenta na imprensa londrina, na qual Palmela toma parte, uma 
figuração negativa desse mesmo Palmela. Sabe-se que desde pelo 
menos 1814 o Conde participava da imprensa portuguesa em 
Londres quando publicou no jornal O Investigador fragmentos dos 

Lusíadas convertidos para o francês. 
A imprensa torna pública a associação de Palmela – também 

ele – com o entreguismo político. Num contexto em que o que 
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estava em jogo era a própria definição do estatuto internacional do 
Reino Lusobrasileiro, qualquer medida que implicasse na perda da 

soberania nacional era criticada pelo Correio Braziliense. A verdade 
é que o Braziliano, seja ele Palmela ou não, toma parte ativa no 
comentário desses acontecimentos internacionais de importância. 
A imprensa emigrada em Londres se torna uma janela privilegiada 

através da qual podemos perceber como mudanças estruturais no 
Reino eram vistas e avaliadas pelos portugueses. A atividade do 
Braziliano é tão frequente que, quando finalmente estoura a 
Revolução do Porto em 1820, o seu silêncio é notado no Correio 
Braziliense. 
 

As notícias da revolução de Portugal foram publicadas nas 
gazetas Inglesas com algum estrondo, mas não apareceu nenhum 

parágrafo do Braziliano residente em Londres, nem para as 
contradizer, nem mesmo para as explicar ou suavizar; pelo que 
supomos que o tal Braziliano já aqui não reside; ou estará 

enfermo; se isto é, damos-lhe os pêsames pelas suas moléstias; e 
lhe recomendamos que incumba alguém a que faça as suas vezes, 
escrevendo para os jornais Ingleses; por que de certo a revolução 

em Portugal não é bagatela que se deixe ficar no tinteiro (Vol 
XXV, p. 335). 

 

Os vários diálogos que têm espaço em jornais londrinos 
levam-nos a uma conclusão importante: nesse decisivo momento, 
um estadista português escreveria para um jornal inglês para 
publicar as suas ideias e persuadir a opinião dos próprios 
portugueses. O espaço público em língua portuguesa seria tão 
incipiente que era melhor buscar pelo estrangeiro. O Braziliano 

escolherá o jornal The Times para se pronunciar sobre vários 
assuntos de importância. Ele diz, por exemplo, justificando a sua 
escolha: “O vosso Jornal goza de tão extensa circulação que tenho 
julgado ser do meu dever entrar nestas circunstâncias” (apud. Vol 
XXIII, p. 453) – diz isso quando se refere a um comodoro inglês 
que se sentiu vexado depois que a princesa Carlota exigiu que ele 
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lhe fizesse reverências; o dever de Palmela é amortecer as queixas 
do comodoro e acalmar os ânimos diplomáticos das nações 

portuguesa e inglesa. 

Quanto mais estudamos esse período, mais nos tornamos 
reféns da cultura política da época. E se isso acontece é porque, de 
uma forma ou de outra, a produção jornalística e a esfera política 

estão tão entrelaçadas que, muitas vezes, o jornalismo não é muito 
mais do que veículo de divulgação de ideias políticas de 
determinados grupos que se digladiam pela direção dos negócios 
do Reino. Talvez seja preciso usar o exemplo mais célebre de como 
isso acontece nesse incipiente momento da imprensa em língua 
portuguesa, o caso de D. Pedro I. Esse é um participante tão ativo 
de jornais no Rio de Janeiro que ajudará a fixar sentidos sobre as 
suas próprias ações no bojo da independência brasileira. 
Escrevendo sob o pseudônimo de um abade, como argumenta 

Hélio Vianna, o príncipe teria narrado o seu grito nas margens do 
Ipiranga, colorindo-o com o heroísmo que foi eternizado pela 
historiografia nacional (1967). É certo que num momento de 
importante transição política em que os panfletos e jornais – 
muitos deles circunstanciais – são os principais veículos de 
divulgação de doutrinas políticas, seu papel na composição de uma 
história seria mais relevante. Admira-se, inobstante, como levou 
tempo para que os historiadores deixassem de assumir o mesmo 
discurso dessas fontes e, quando o fizeram, num primeiro 
momento, levaram o ceticismo a um extremo de desprezar o jornal 
como fonte “desonesta”. 

Voltando aos diálogos formados mais precisamente no 

âmbito da imprensa londrina, Hipólito da Costa assume a defesa 
do Brasil em contato com esses outros escritores que se 

pronunciam nos jornais ingleses. Várias vozes esparsas defendem a 
soberania brasileira, já que as gazetas inglesas estariam 
interpretando mal os manifestos portugueses e levando ao ridículo 
os seus representantes públicos. Ele tenta articular junto aos 
periódicos ingleses um conjunto de noções que possibilitariam 
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situar aquela terra longínqua, que aparecia apenas como lugar em 
guerra ou capaz de receber a produção industrial inglesa, em uma 

entidade política perceptível para os seus vizinhos londrinos. 
Empreende isso através de uma defesa pública na qual argumenta 
a soberania do trono português. Trata-se daquele “dizer-suporte” 
que torna o Brasil algo imaginável para os europeus. Hipólito 

prossegue dizendo que “estas gazetas Inglesas e ainda mesmo 
jornais Portugueses sabem tanto destas matérias como os 
Bernardos entendem de Lagares de 
azeite (...)” (Vol XVIII, p. 545). Ao mesmo tempo, como já 
aconteceu antes, Hipólito prevê as intenções puramente comerciais 
da Inglaterra junto ao Brasil. Ele alerta: “O motivo que se alega 
para o Governo Inglês se intrometa nisso não achamos seja o amor 
da justiça; mas sim o seu comércio no Rio-da-Prata, que dizem 
chegar a dois milhões esterlinos por ano, empregando também 

anualmente sessenta vasos” (Vol XVIII, p. 454). 
Ao já citado pioneirismo do Braziliano estabelecido em 

Londres seguem-se vários outros escritores portugueses e 
espanhóis na imprensa em língua inglesa, entre os quais: Philo 
Justitiae, Averruncus, Veritas, Um Portuguez amante de seu rey e 
de sua patria. O diálogo se torna mais intenso quando o primeiro 
desses escritores defende no jornal The Times a posse de Olivença, 
então parte constituinte de Portugal, pelo Reino Espanhol. Tanto 
portugueses quanto espanhóis parecem não encontrar melhor 
meio de divulgação de suas ideias do que a imprensa em língua 
inglesa. Hipólito comprará a briga dos portugueses contra os 
espanhóis. Essa etapa dos diálogos será mais particularmente 

intensa quando o redator do Correio critica a recém-promulgada 
Constituição Espanhola. Mas agora o lugar da argumentação 

espanhola se desloca para um importante jornal espanhol: O 
Espanhol Constitucional.40 Aspecto que aqui não cabe aprofundar. 

Já comentando a escrita de Veritas, também no The Times, 
Hipólito constata o que se tornaria um jargão historiográfico, a 
existência de um “Partido Espanhol em Portugal” que, lutando 
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contra a soberania do Reino Português, defenderia a necessidade 
de sua junção com a Espanha, já que “quando se considera que 

Veritas fala quase com autoridade; e certamente como pessoa bem 
informada dos negócios correntes em Portugal, já se acham bem 
claras insinuações, de que se está formando um partido Espanhol 
em Portugal, e as insinuações tocam a coisa alta” (Vol XXI, p. 210). 

Como já dissemos, não é o interesse principal deste livro 
apresentar as doutrinas políticas veiculadas no noticiário 
português em Londres. Contudo, não se pode deixar de notar como 
essas mesmas doutrinas políticas se tornariam persistentes na 
formação de uma memória histórica nacional. O papel assumido 
pelos redatores de periódicos é bastante importante. A sua 
militância gira precisamente em torno das diretrizes políticas de 
um Reino em construção; mais, elas colaborariam nessa mesma 
construção. 

Esses espaços demonstram ainda um alargamento contínuo. 
As notícias e, depois, os diálogos, envolvem grupos cada vez mais 
distantes de interlocutores, que lembram, nos debates que travam, 
a ideia de “República das Letras”. Eles se reúnem para discutir 
certas diretrizes referentes a várias construções nacionais em curso 
na Europa e América. O próprio cosmopolitismo de Londres 
favorece o florescimento dessa imprensa aberta a discussões de 
repercussão internacional. Também a França ajuda a criar uma 
esfera pública de diálogos entre portugueses; já em 1813 o 
português Sodré Pereira publica as suas Pièces Politiques, que 
causarão grande repercussão no Reino Português por aludirem a 
ideias liberais. Jornais e panfletos surgidos na França, ou até 

mesmo no Brasil em língua francesa, não serão incomuns, apesar 
de muito menores do que uma anglomania que durará até pelo 

menos 1815, quando as tropas inglesas abandonam Portugal. 
O que se destaca disso é que o jornalismo do Correio 

Braziliense é uma tentativa de colocar, no plano simbólico, o Brasil 
entre as grandes potências do globo. Ele se propõe a legitimar a 
imagem daquela nação em terras estrangeiras, desfazendo o que 
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seriam equívocos importantes, como o fato de o Brasil ser ocupado 
apenas por negros e índios – imagem que, aliás, seria retomada 

pelos deputados portugueses nas Cortes de Lisboa, como, por 
exemplo, as falas de Fernandes Tomás, referentes ao Brasil ser 
ocupado por “hordas de negrinhos pescados nas costas da África” 
(apud. NEVES, 2000, p. 105). Hipólito luta contra essas imagens ao 

mesmo tempo em que propõe soluções para os problemas 
brasileiros, entrando muitas vezes num arenoso campo que 
mistura utopia e mitologia política. Como já dissemos, o 
apagamento da identidade negra, ligada ao Brasil colonial e à 
escravidão, aconteceria com a imigração constante de europeus 
para o Brasil, onde fundariam colônias de povoamento. Hipólito se 
debate com esses problemas e acaba criando um programa 
jornalístico mais duradouro, um corpo de doutrinas destinadas à 
construção nacional, o que torna constante o flerte do jornal com 

livros de autores iluministas. 
 

VIII 
 

O flerte do Correio com formas livrescas mais duradouras 
fica bastante visível já no seu comentário a obras francesas, 
questão tratada em detalhes por Marco Morel (2005). Trata-se de 
um empolgante aspecto da curta Ilustração brasileira, datada, por 
Antonio Candido, entre 1808 e 1822 (2006, p. 249) No começo do 
século XIX e fins do XVIII era difícil imaginar a América Latina sem 
conexão com as suas metrópoles europeias. Desde a “descoberta do 
Brasil”, aliás, como lembra Rizzini – que parece ser um dos poucos 

pesquisadores nacionais que se debruçou sobre o problema do 
noticiário estrangeiro sobre o Brasil colonial –, o Brasil era visto 

apenas como uma terra exótica, povoada por índios ou negros 
(1988). Em contato com esse noticiário, surgirão obras 
revolucionárias francesas dedicando espaço para a reflexão de 
problemas americanos, como as independências ou a escravidão. 
Podemos nos referir mais especificamente à obra do francês Abade 
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Raynal, que condenava a violência com que se consumaram as 
colonizações “das Índias” e apontava o esfacelamento dos governos 

coloniais pela fatal revolução dos povos. Já num contexto pós-
revolução francesa, surge a obra do Abade De Pradt, com quem 
Hipólito dialoga mais abertamente. O texto de De Pradt Des Trois 
Derniers Mois de l’Amerique Meridional et du Brazil é, segundo 

Hipólito, importante para saber como os estrangeiros visualizam o 
Brasil: “(...) como é mui importante saber o que os estrangeiros 
pensam acerca de nosso país, daremos aqui alguns extratos, que 
tendem a fazer conhecer o caráter dessa obra, adindo-lhe ao 
mesmo tempo a nossa opinião sobre as matérias que tocarmos” 
(Vol XIX, p. 270). A partir de então, ele colabora para a 
popularização dessa obra entre os brasileiros, arrancando dela 
vários extratos ou então fazendo comentários diretos sobre ela. 
Como no caso da tentativa de amenizar o efeito da presença da 

Corte no Brasil, que segundo De Pradt geraria fatalmente a 
independência brasileira: 
 

A diferença, logo, que se deve notar nas relações entre o Brasil e 
Portugal, não provém do lugar em que reside a Corte, mas sim 

das relações comerciais entre os dois países, as quais foram 
alteradas, não em consequência da mudança da Corte, mas em 

consequência de haverem os Franceses ocupado Portugal, o que 
fez ser de absoluta necessidade a abertura dos portos do Brasil ao 
comércio dos Estrangeiros (Vol XIX, p. 271). 

 
O que interessa nesse diálogo, além do seu conteúdo, que 

orbita em torno das principais representações políticas do Correio 

Braziliense, é a forma como o Correio se imbui da “função” de livro 
se permitindo através dela desfazer possíveis enganos históricos, 
fixando um formato narrativo mais duradouro. Nessa medida, o 
jornal, como outros jornais em língua portuguesa de sua época, 
transmitia longas transcrições de livros e colaborava para a sua 
vulgarização. E, é possível mesmo afirmar que diante do alto preço 
do livro, os jornais se tornavam divulgadores privilegiados de 
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doutrinas políticas do iluminismo europeu (MOREL, 2005, p. 623). 
Ao mesmo tempo, direcionando os sentidos de tais transcrições 

para interpretações mais convenientes. Trata-se do princípio 
pedagógico que norteia os jornais dessa primeira esfera pública 
brasileira. 

Com relação ao conteúdo, Hipólito enumera uma grande 

quantidade de pensadores com quem estabelece diálogos. No 
decorrer de nossa leitura, um deles se sobressaiu pela crença na 
“positividade” das leis e na doutrina dos três poderes: 
Montesquieu. Enquanto outros aparecem como pensadores 
revolucionários e perigosos, como Voltaire, Helvécio e Baile. 
Juristas ingleses são usados como fundamentação de determinada 
visão das leis, como Blackstone e Bolingbroke. E Thomas Hobbes, 
para apontar o estado natural de guerra da humanidade e a 
necessidade de se imporem leis rigorosas. Hipólito, ainda que 

rejeite escritores de inspiração ateísta ou revolucionária, se 
mantém curiosamente moderado nas suas doutrinas políticas. 
Moderação esta que lhe valeu, no Brasil, críticas desde os liberais 
exaltados, como frei Caneca (CANDIDO, 2006, p. 259), até dos 
mais conservadores, como do Visconde de Cairu, para quem, 
necessariamente, qualquer invectiva contra o governo fazia parte 
de planos conspiratórios para a derrubada do rei. 

Quanto ao persistente flerte com o livro observado no 
Correio Braziliense, o próprio formato in-octavo do jornal já o 
indica. O in-octavo era muito difundido na França e adequado à 
preservação material do jornal. Como afirmava um editor do 
século XVIII francês: “o mais conveniente tanto para os leitores 

quanto para as bibliotecas” (apud. POPKIN, 1996, p. 208). A 
escolha por esse formato também revela muito do próprio escritor 

e sua relação com os seus leitores esperados. Ao contrário da 
imprensa londrina da época, que através dos seus bem sucedidos 
The Times e Morning Chronicle ia preenchendo a sua capa de 
manchetes e migrando para o formato in-quarto, Hipólito persistia 
no in-octavo com, na capa: título, epígrafe e o início de uma série 
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de documentos de maior importância. Esse formato é o primeiro 
passo para o estudo do relacionamento do escritor com seus 

leitores imaginados. Hipólito imagina, de fato, que seus leitores 
comporão coleções, que poderão consultá-lo, do futuro, para saber 
como os fatos teriam transcorrido no passado. Trata-se de um tipo 
de escrita que exige atenção mais detalhada do leitor. Essa relação 

entre leitor e escritor remete-nos ao que Roger chamou “ato 
concreto de leitura”: 
 

Considerar a leitura como um ato concreto requer que qualquer 
processo de construção de sentido, logo de interpretação, seja 
encarado como estando situado no cruzamento entre, por um 

lado, leitores dotados de competências específicas, identificados 
pelas suas posições e disposições, caracterizados pela sua prática 
de ler, e, por outro lado, textos cujo significado se encontra 

sempre dependente dos dispositivos discursivos e formais – 
chamemos-lhes “tipográficos” no caso dos textos impressos – que 

são os seus (1998, p 26). 

 
Ora, como já vimos, Hipólito cria um formato narrativo 

relativamente autônomo de seu leitor. Ao mesmo tempo em que 
implicado nas questões do reino, ele se afasta desse imediatismo 
para formar as “memórias do tempo” que estarão disponíveis à 
posteridade. Nesse reino sobrecarregado de tensões as questões 
práticas eram muito mais discutidas do que as peças de literatura. 
Havia mesmo um certo menosprezo pela literatura, que não 
poderia gerar discussões mais profundas. Como se sabe, as 
primeiras grandes publicações da literatura brasileira só surgirão a 
partir da década de 1830 (CANDIDO, 2006). O próprio Hipólito 

indica na introdução de seu Correio que o indivíduo mais valioso 

da sociedade é aquele que contribui para o seu melhoramento 
através da busca por soluções práticas. Nesse momento de 
transição, de fato, parecia não haver nem tempo e nem muitos 
leitores para romances propriamente ditos. A relação entre leitor e 
escritor diz respeito fundamentalmente a questões práticas, o que 
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não impede, como apontamos, a existência de uma preocupação 
com a posteridade. 

O “ato concreto de leitura”, portanto, implica considerar a 
necessidade de criação de dispositivos para o contato com um 
leitor que esperava soluções concretas – já que ele mesmo estava 
implicado em transições políticas importantes –, mas, ao mesmo 

tempo, poderia se afastar dele pelo caráter enciclopédico da 
composição do texto que ensejava reunir temáticas de importância 
tanto para o presente quanto para o futuro. 
 

IX 
 

Há no decurso do século XVIII, como aponta Bronislaw 
Baczko, uma historicização da utopia. Se antes disso 
preferencialmente os romances é que continham abordagens 

utópicas da realidade com a criação de ideias-imagens sobre uma 
terra ideal, durante a Revolução Francesa os debates políticos, num 
período em que antigas barreiras políticas pareciam ruir 
definitivamente, incorporavam esse imaginário idealista sobre a 
realidade criando vasta literatura utópica. Baczko diz que, nessa 
época, 
 

... não é nos romances que se encontram as ideias-imagens 

utópicas, mas sim nos debates políticos, no ordenamento das 
festas cívicas, nos projetos pedagógicos relativos à formação de 
um povo novo para uma cidade nova. Na primeira metade do 

século XIX, a grande massa de textos utópicos é constituída por 
livros, ensaios, jornais, etc., que expõem “sistemas” de reformas 
sociais apoiados numa crítica mais ou menos radical da sociedade 

contemporânea, numa filosofia da história, numa reflexão 
religiosa ou ainda em análises econômicas. (...) continua a tratar-

se de representações de uma cidade outra, coerente, transparente 
e harmoniosa, cujo projeto de fundação se encontra plenamente 
realizado nas imagens do cotidiano, povoado por homens novos 

que gozam de uma vida feliz e costumes regenerado (BACZKO, 
1985b, p. 365). 
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No contexto posterior à revolução francesa, ainda que os 

governos monárquicos legitimistas permaneçam defensivos com 
relação ao poder destrutivo de novos regimes políticos, a crença no 
poder transformador do homem torna-se generalizada. Os 
governos percebem que precisam reformar as instituições sociais 

para estancar o ideal revolucionário. Ainda que a revolução 
provoque calafrios, já está suficientemente difundido o 
pragmatismo das Luzes, a ideia de que os governos, se existem, 
existem para o bem humano duradouro. Nesse contexto, forjam-se 
vários sistemas políticos utópicos que se deslocam para uma terra 
ou tempo ideais, buscando imaginar máquinas políticas 
transparentes. Hipólito utiliza em seu sistema político autores do 
Iluminismo, mas não desmerece a originalidade que lhe tem 
atribuído a historiografia brasileira. No seu jornal, imagina uma 

terra longínqua e sossegada, e lá põe uma Constituição política 
regida por um governo monárquico liberal, onde circularia a 
palavra impressa ajudando o brasileiro a constituir o futuro do seu 
Reino. 

Mas não se pode superestimar a função da utopia no interior 
do discurso de Hipólito. Existe um utilitarismo dominante que 
impede o jornalista de escapar de um corpo de doutrinas políticas 
bem definidas, componentes da proposta do Correio para a 
construção de um Brasil. Essa proposta é a de constituição de uma 
identidade que, entre 1808 e 1822, é indissociável de sua 
independência política. As propostas situadas no bojo desse breve 
período das Luzes tiveram como momento máximo a separação de 

Portugal. Como argumenta Antonio Candido, 
 

... a Independência foi o objetivo máximo do movimento ilustrado 
e a sua expressão principal; por isso, nesse momento, o 
intelectual considerado como artista cede lugar ao intelectual 

considerado como pensador e mentor da sociedade, voltado para 
a aplicação prática das ideias (2006, p. 249). 

 



162 | Aquela terra longínqua e sossegada: o jornalismo de Hipólito da Costa 
 

Tal intenso pragmatismo talvez vibre num imaginário social 
menos desligado da realidade política concreta brasileira. Ainda 

que o Correio carregue em suas páginas abordagens muitas vezes 
utópicas, não se pode perder de vista o seu corpo doutrinal político, 
núcleo das abordagens sociais do autor. Ele está situado num 
contexto em que a produção de utopias políticas, ainda vibrantes 

de um iluminismo cheio de ideias, multiplicam-se de todos os 
lados, mas é cobrado sobretudo pelas soluções práticas que pode 
oferecer. O corpo doutrinal do Correio caminha lado a lado com 
imagens utópicas que perspectivam no futuro brasileiro um povo 
ideal. Hipólito faz mais do que desenhar uma sociedade ideal, ele 
vislumbra saídas. Ao imaginar a independência do Brasil, sua 
constituição como Reino tropical, Hipólito encara certos problemas 
brasileiros visualizando soluções diretas, atacando aquilo que seria 
o cerne do problema, quer dizer, o “mau sistema”. Esta mudança 

poderia ser conduzida por um amplo sentimento de 
conscientização nacional que levasse os brasileiros a se sentirem 
componentes do Reino. O lento processo de tomada de consciência 
seria forjado a partir de suportes simbólicos que fariam os 
indivíduos participarem do sentimento nacional. Hipólito observa 
isso daquele mirante-espacial exterior, mas vê a si mesmo como 
participante desse movimento e comenta a sua própria atividade 
de jornalista. Com relação à independência e à identidade que por 
ora se busca no Brasil, a soberania nacional é o escopo último da 
rápida Aufklärung de 1808-1822. Esta soberania buscada, segundo 
Zília de Castro: 
 

É esta que, unificando a sociedade, determina atividade 

concertada que está na gênese do Estado e o identifica, 
distinguindo-o do outro, isto é, dos outros Estados. Isto significa 

que a independência é a expressão da identidade política ou, por 
outras palavras, politicamente, a noção de independência 
justapõe-se à de identidade, e ambas têm gênese na emergência 

da soberania (2005, p. 182). 
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Durante a independência, ponto de partida da soberania, o 
Brasil deve criar instituições suficientemente sólidas para que sua 

identidade seja reconhecida pelas outras potências. Hipólito já 
vislumbra a alvorada da imprensa brasileira a partir de 1821, agora 
notando que é incapaz de acompanhar, com a velocidade devida, os 
eventos que se aceleram no Brasil. Essa imprensa deve criar uma 

opinião pública homogênea, identificada com os sentimentos 
patrióticos, e assim combater o português que surge como 
principal inimigo no plano internacional. A principal característica 
da identidade brasileira nesse período é o antilusitanismo. Hipólito 
explica como o Brasil adquirirá coesão interna, rechaçando o risco 
de perder as conquistas da independência. 
 

Os povos brazilienses sabem agora qual é a sua sorte irrevogável; 
e (...) todos os habitantes daquele país que não aprovarem a 

presente ordem de coisas deverão sair dali, dentro do prazo que 
se lhes estabeleceu; e isto vai como deve ir; porque, tendo a 
grande maioridade da Nação expressado a sua vontade, não deve 

ser perturbada no gozo das instituições, que escolheu, pela 
discordância de um ou outro dissidente, que não aprova o atual 
sistema de Governo e da Independência (Vol XXIX, p. 595). 

 
A essa altura, segundo Hipólito, o Brasil já possui condições 

suficientes para criar as suas próprias instituições sociais. Estas, 
componentes da identidade nacional, identidade que começa pela 
própria fabricação de um Estado Soberano – portanto um processo 
de “cima para baixo” –, se projetam para fora no confronto com 
outras nações, sendo mais bem demonstradas na sua capacidade 

comercial. Ainda mais se considerarmos o relativo período de paz 
que segue a derrota de Napoleão Bonaparte – mesmo que os 
governos ligados à Santa Aliança continuem lutando contra 
“revolucionários”. O predomínio do comércio sobre o forjamento 

de uma identidade nacional é para Hipólito bastante nítida, sendo 
absorvida das lições de economia política lançadas ao longo do 
Correio. Ele não só traduz integralmente a obra Economia Política 
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de Mr. Simonde como lamenta o fato de “os estudos de economia 
política serem proibidos na Universidade de Coimbra” (Vol XXII, p. 

86). São esses estudos que permitiriam pensar com maturidade os 
rumos da nação num mundo cada vez mais integrado pelas 
perspectivas do comércio liberal. Portanto, num idealismo que 
enxerga no mercado a possibilidade de realização derradeira da 

humanidade: 
 

... quer haja quer não a formalidade do reconhecimento, o 
Governo do Brasil terá sempre o direito de prescrever aos 
estrangeiros, que lá forem comerciar, os regulamentos que bem 

lhe aprouver; e seguramente a prudência desses regulamentos 
equivale bem, quando não seja preferível, aos onerosos tratados 
de comércio, com que muitas vezes as nações ligam, sem o 

saberem as mãos à sua indústria (Vol XXIX, p. 596). 

 

O Brasil, na mente de Hipólito, já pode caminhar com as 
próprias pernas, independentemente de Portugal. O Brasil tem as 
suas próprias instituições comerciais, seus portos abertos e nações 
amigas dispostas a negociar. Portugal põe algumas poucas tropas 
em vigília no Brasil e retém alguns deputados brasileiros nas 
Cortes de Lisboa, alguns dos quais conseguem fugir para Londres. 

Ora, esse ato simbólico da fuga é o prenúncio da própria 
independência brasileira (BERBEL, 1999). Aliás, os deputados 
fugidos tiveram a sua estada em Londres facilitada por Hipólito, 
para quem o Brasil já era capaz de, através dessa mesma 
experiência ganhada nas frustradas Cortes, forjar um Estado 
Soberano. 

 
X 

 
Os longos debates que se desenrolaram no jornal de Hipólito 

ajudaram a constituir uma prática jornalística própria e situada 
num espaço de transição entre uma esfera pública brasileira e uma 
portuguesa. Como sugere Lavina Ribeiro, Hipólito ajuda a 
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demarcar certas fronteiras do exercício jornalístico brasileiro, 
vinculado à proposição de uma independência e, ao mesmo tempo, 

submerso nas esferas de poder político. Essa definição de 
fronteiras passa ao largo da criação de um público imaginado e de 
padrões de racionalidade que seriam incorporados pela esfera 
pública literária brasileira, na forma de um “liberalismo mitigado”, 

ou seja, adaptado a determinadas circunstâncias da realidade social 
e econômica brasileira. Lavina diz, sobre a ação do Correio: 

 
Sua ação jornalística reveste-se de significativa importância 
quando observada do ponto de vista da sua contribuição para a 

formação de um espaço público político brasileiro, com todas as 
regras e elementos que lhe são particulares e, dentro dele, para a 
legitimação da imprensa como instituição fundamental deste 

espaço. O apelo de transparência do Estado perante, seja como 
ele imaginou, o “povo”, a “sociedade em geral’ ou segmentos 

esclarecidos desta, membros do estamento burocrático estatal, 
sua corte e realeza, deslocava formalmente o campo de 
legitimação de suas deliberações para o espaço público da 

sociedade civil, por mais indefinido e basculante que tenha sido o 
foco conceitual do público imaginado pelo autor. Ao fixar a 
legitimidade do Estado na “opinião pública”, Hipólito da Costa 

consolidava, simultaneamente, o papel e localização da imprensa 
como instituição imprescindível neste processo (RIBEIRO, 2004, 

p. 52). 

 
A proposta jornalística do Correio Braziliense parece se 

desenrolar em torno desse tópico principal, ainda ligado a 
propostas iluministas, o da transparência. E isso começa pela 
própria constituição de um espaço público onde as medidas do 

governo são discutidas mais livremente. Trata-se de uma abertura 
do caminho para a liberdade de imprensa, que teria duração 
relativa entre 1821 e a promulgação da Constituição de 1824, 

quando, definidas as diretrizes políticas do Estado brasileiro, o 
ativismo político se desloca para núcleos de poder mais arraigados 
a distinções partidárias, e o velho ativismo já não cumpria o seu 
papel de direcionar os ânimos como tinha acontecido durante a 
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independência. Estancou-se, portanto, aí, um momento curioso da 
imprensa brasileira, caracterizado, sobretudo, por grande 

panfletarismo, ou melhor, pela grande quantidade de insultos 
dedicada por uns jornalistas contra outros (LUSTOSA, 2000). 
Outros jornalistas importantes – ensaístas, panfletários, articulistas 
– surgiram até as primeiras manifestações românticas brasileiras 

de 1836, numa fase em que imprensa estava praticamente atada a 
discussões políticas, ainda que assuma as vozes de vários partidos 
que reivindicam a direção do Estado brasileiro. Alguns desses 
nomes importantes são Evaristo da Veiga e Frei Caneca e, mais 
tarde, Rui Barbosa, já contorcido em “retoriquice” segundo 
Antonio Candido (2006, p. 259), e que servirá de marco de águas 
para o final do jornalismo ativista político, dando início ao 
jornalismo urbano que seria protagonizado no começo da 
República por João do Rio e Lima Barreto. 

O nome de Hipólito, contudo, permanece um nome de 
vulto. Ele É para Candido, que estudou a história da literatura 
brasileira em detalhes, “o maior jornalista que o Brasil já teve” (op. 
cit., p. 259). Isso poderia dizer que, desde Hipólito, a qualidade dos 
jornalistas têm decrescido. A verdade é que, depois de Hipólito, não 
surgiu no jornalismo brasileiro nenhuma proposta individual tão 
persistente, tanto pelo tempo de duração quanto pelas condições 
adversas de lançamento. Determinadas condições ajudaram a 
tornar Hipólito um intelectual caro à história das ideias no Brasil. 
O diálogo com a República norte-americana, a perseguição da 
Inquisição, a amizade de nobres de vulto na Inglaterra, enfim, 
tornando-o dono de poder e perspectiva suficientes para destilar 

críticas contra um Reino ainda regido pela censura. O próprio 
Hipólito conclui: “Assim mordam-se lá como se morderem já o 

Correio Braziliense tem aberto a estrada, tem mostrado o caminho 
de tornar inúteis essas impolíticas e odiosas restrições da 
imprensa” (Vol VII, p. 146). Ele, de fato, abriu a estrada para a 
constituição de determinados postulados profissionais referentes 
ao exercício jornalístico, no cerne dos quais estava a tão propalada 
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imparcialidade. Imparcialidade que era comprometimento com os 
ideais iluministas, no bojo dos quais estava a ideia de criar um 

governo destinado ao bem humano duradouro. Restou então o 
“paradigma Hipólito” dos jornalistas brasileiros, preocupados em 
“resgatar” determinada memória histórica associada a um nome 
considerado heroico. 

 





Considerações finais 

 
Ao longo deste livro fomos confrontados com a possibilidade 

maleável de testar propostas de várias áreas do conhecimento ao 
estudo dos jornais. Abordamos o Correio Braziliense e alguns de 
seus interlocutores através de vários vieses analíticos, dentre os 
quais os principais foram: a nação brasileira como construída e 
imaginada pelo jornal (história das representações políticas), o 

relacionamento do jornalista com a cidade de Londres e os seus 
reflexos no jornal (sociologia) e, por fim, as propostas jornalísticas 
criadas mais especificamente no percurso particular do Correio 
Braziliense em seus diálogos com jornais que circulavam em 

Londres (história do jornalismo). 
Esse estudo só foi possível em virtude dos esforços 

biográficos pioneiros de Carlos Rizzini e Mecenas Dourado, que 

abriram um leque amplo de pesquisas em torno de Hipólito da 
Costa. Através deles foi possível investigar como Hipólito 
sobreviveu em Londres, quais foram suas fontes de financiamento, 
a extensão de sua rede de contatos e o grau de sua ambientação na 
comunidade portuguesa emigrada depois da invasão de Portugal 

pelas tropas do Marechal Junot. A inusitada situação criada por 
essa emigração em massa gerou a necessidade de os emigrados 
desenvolverem os seus próprios meios de comunicação, lutando 
pela reorganização do Estado português que tinha sido 

radicalmente mudada a partir de 1808. 
Nesse sentido, pode-se dizer que o Correio foi um fenômeno 

“napoleônico”. A necessidade de fazer frente ao crescimento das 
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forças francesas, o surgimento de um público português em 
Londres ávido por informações políticas de sua terra natal, e a 

evasão da corte real para o Brasil onde construiria um novo reino, 
alimentaram planos e projetos do Correio Braziliense, se não 
mesmo deram um derradeiro incentivo ao lançamento desse 
periódico. Enquanto Hipólito permanecia relativamente escondido 

da história brasileira, Carlos Rizzini e Mecenas Dourado 
competiam pelo mérito de produzir a primeira biografia. E, se 
Hipólito até então tinha sido pouco interessante aos brasileiros, 
menos ainda foi para os ingleses, que não sabiam nem sequer da 
existência de sua tumba na Igreja de St. Mary The Virgin. O 
encontro dessa tumba por Gastão Notham foi como que um ponto 
de partida: então, foi possível achar familiares distantes de Hipólito 
e deu-se muita ênfase ao que seu exercício jornalístico significou 
no Brasil. 

Mesmo estando em terras distantes, Hipólito refletiu 
intensamente alguns problemas brasileiros, problemas que, por 
sinal, não poderiam ser refletidos com a mesma intensidade pelos 
seus conterrâneos. Essa postura “externa” que já serviu de crítica a 
Hipólito, na verdade criou uma possibilidade de o autor analisar a 
situação do Reino sem estar submetido diretamente à censura. 
Assim, o redator desenvolveu em seu jornal algo parecido com o 
que hoje chamamos de “quinto poder”: as suas propostas 
jornalísticas incluíam um longo itinerário pela profissão, uma 
reflexão contínua sobre o papel do jornalismo na sociedade, que 
era, Hipólito não titubeava em dizê-lo, tomar parte ativa no 
melhoramento dessa mesma sociedade. Proposta intimamente 

impregnada do ideal iluminista de transformação social. E que foi 
levada ao cabo até o final da vida do periódico, quando Hipólito 

exclamava que a tarefa de comentar a política brasileira já era 
desnecessária em virtude do término da censura no Brasil. 

Muito bem ambientado em Londres, o que teria acontecido 
em virtude de sua rede de contatos maçônicos, Hipólito teve 
liberdade para circular entre membros da corte inglesa, o que lhe 
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deu um certo prestígio inclusive entre os brasileiros. Essa teria sido 
a razão para a nomeação do jornalista Cônsul-geral do Brasil em 

Londres, em 1823. Além desse poder político, Hipólito tinha, 
inegavelmente, grande conhecimento de particularidades 
históricas e geográficas brasileiras inacessíveis aos próprios 
intelectuais no Brasil. Um conhecimento que lhe permitiu refletir 

com maturidade certos problemas e mesmo vislumbrar soluções 
para eles, como, por exemplo, o programa da mudança de capital 
que deveria integrar as várias “capitanias” brasileiras. 

Refletindo sobre a “gente brasileira”, Hipólito constatou que 
o povoamento no Brasil tinha sido inadequado. O mosaico étnico 
ali composto não servia para os propósitos de construir o “Grande 
Reino”, proposta idealizada na Universidade de Coimbra por um 
grupo de jovens denominado “geração de 1790”. O Brasil precisava, 
na crença exposta no Correio, de uma imigração ativa de 

elementos brancos europeus, o que poderia gerar uma grande 
nação como a norte-americana. Idealizando assim nessas 
propostas a criação de um Brasil, Hipólito acabou por criar uma 
utopia que alimentaria várias gerações de brasileiros. E, durante a 
criação dessa utopia, o Correio abriu uma janela que permite 
entrever uma quantidade grande de brasis, quando pensar o Brasil 
era ao mesmo tempo retirar-lhe do tradicional estatuto de colônia 
portuguesa. 

Portanto, o Correio Braziliense estava engajado na tarefa de 
dar cara ao Brasil. Entrevendo a conflituosa realidade brasileira 
gerada pela economia escravocrata, Hipólito lutou, ainda que 
timidamente nos primeiros anos, pela abolição da escravatura. Isso 

se deu em virtude de o autor conhecer o real dano que produziria 
uma extinção súbita do comércio de escravos negros para o Brasil. 

Mesmo assim, Hipólito não deixou de buscar soluções para o que 
chamava de “dano moral” à constituição do povo brasileiro que 
estaria imantado à própria composição sanguínea dos indivíduos, e 
só se resolveria pela imigração contínua de colonos brancos. Fala-
se, assim, de um povo nascente e uma nacionalidade nascente, com 
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os preconceitos inerentes ao século XIX. O jornalismo brasileiro 
torna-se um espaço privilegiado para o trânsito de discursos sobre 

a identidade brasileira. Os jornais, entre 1808-1822 são 
documentos privilegiados para se perscrutar os planos e ações dos 
projetistas imbuídos de construir o Brasil e, portanto, servem para 
ver como a nação brasileira foi concebida, antes de “surgir do 

nada”, a partir de uma porção de conflitos referentes às 
prioridades administrativas do Reino. 

Destarte, não é fácil investigar como se processava a leitura 
do Correio, sobretudo em um ambiente onde as trocas simbólicas 
eram predominantemente orais como o Rio de Janeiro. Esse jornal, 
pelo seu elevado preço, tinha circulação restrita. Um exemplar 
servia para a leitura de várias pessoas, o que poderia se processar 
inclusive através da leitura pública do jornal nos chamados 
“pregões” e “bandos”. Ao mesmo tempo, o Correio Braziliense 

ajudou a popularizar obras de pensadores como Abade de Pradt, 
Montesquieu, Blackstone, etc. Ele chegou a trazer os Novos 
Princípios de Economia Política de Simonde de Sismondi na 
íntegra em seu jornal, além de, também na íntegra, o discurso de 
John Milton intitulado Aeropagitica. Lentamente, o jornal de 
Hipólito ajudava a popularizar obras que não podiam circular num 
ambiente regido pela censura. O jornalista tornou-se um 
comentarista ativo da cruzada civilizatória da corte bragantina em 
território brasileiro, comentando também a incipiente produção 
jornalística brasileira, especialmente a Gazeta do Rio de Janeiro, 
jornal publicado nos moldes das gazetas do Antigo Regime. Outros 
periódicos brasileiros foram sendo comentados, como a revista O 

Patriota e o jornal Idade d´Ouro da Bahia. 
Dessa forma, o estudo de Hipólito da Costa deixou no ar 

certa possibilidade ativa de o jornalista efetuar sua crítica aos 
veículos de comunicação e investigar ele mesmo os meandros do 
jornalismo: suas relações com esferas de poder, suas fontes de 
financiamento, e muitas vezes a dura rotina profissional. O Correio 
Braziliense mostra como o jornalismo cumpriu de forma criativa 



Luís Francisco Munaro | 173 
 

esse exercício de refletir a si mesmo. A imprensa que surge ao 
redor de suas propostas, em Londres e no Brasil, permite avaliar 

mais claramente como Hipólito construiu a identidade de seu 
jornal, ao mesmo tempo em que se manteve fiel aos seus planos. 
Essa fidelidade durou até 1821, quando os portugueses intentavam 
“recolonizar” o Brasil. Nesse momento, o Correio Braziliense cria 

uma profusão de imagens “antilusitanas”, ideias que são 
propagadas – ou se desenvolvem paralelamente no jornalismo 
brasileiro – e adquirem difusão no Brasil, cujas elites econômicas 
estavam ansiosas em se libertar definitivamente do sistema de 
exclusivo colonial. 

Por outro lado, a imprensa portuguesa emigrada em 
Londres já reclama a paternidade do rei d. João VI, que segundo ela 
deveria voltar para Portugal. Enquanto esse mesmo rei não volta, a 
imprensa portuguesa desenvolve ideias “antibrasileiras”, 

argumentando as melhores condições de Portugal para ser berço 
da monarquia. Hipólito dialoga intensamente com essa imprensa, 
principalmente com o jornal O Investigador, cujo redator central é 
José Liberato. Durante esses diálogos, vão se tornando evidentes 
propostas distintas de organização do reino lusobrasileiro que, em 
virtude das grandes divergências, acaba se separando em duas 
partes, uma brasileira e uma portuguesa. Os jornais emigrados são 
locutores precoces desses conflitos de poder que no Brasil se 
tornarão mais evidentes apenas a partir de 1821. Em 1822, às 
vésperas da independência política, as representações políticas 
brasileiras já estão indissociavelmente ligadas ao “antilusitanismo”, 
ao combate do inimigo histórico, o português. O Correio 

Braziliense, quando esse exaltado coro toma conta do Rio de 
Janeiro, já é incapaz de acompanhar o debate impresso brasileiro 

pela evidente distância do jornal de suas fontes de informação. 
Então, nos dois últimos parágrafos da última edição, ele se despede 
alvissarando a boa nova, isto é, a possibilidade de o Brasil produzir 
os seus escritos públicos criando um espaço próprio de circulação 
de ideias políticas. 
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Importa notar que as propostas de Hipólito serviram como 
ponto de partida para a imprensa brasileira que cresce a partir de 

1821 com o término da censura. O jornalismo tornou-se então 
veículo de ideias políticas referentes à organização do “novo 
império”. Sua principal característica era a confusão de fronteiras 
com a esfera política, avaliada por Lavina Ribeiro como uma 

característica institucional do jornalismo brasileiro até quase o 
final do Império (2004). E Hipólito, com as suas ideias 
concernentes ao papel Estado como guia e orientador da opinião 
pública, ajudou a orientar essas propostas. Finalizando a sua 
carreira como estadista, ele coroa a trajetória típica do homem de 
letras brasileiro do período, ao mesmo tempo em que, pelas 
condições de produção do seu periódico, não lhe escapa a merecida 
originalidade de funcionar como um comentarista ativo da política 
brasileira. Ele mesmo avalia a sua influência sobre a esfera política, 

dizendo, entre várias outras coisas: 
 

... se um indivíduo somente, sem meios e sem tempo suficiente, 
tem, com suas continuadas observações conseguido alguns 

melhoramentos na administração pública de seu país, muito mais 
se devia esperar, se mais gente, mais poderosa, e de melhor 
influência o tivessem apreciado em seus esforços (Vol XXIII, p. 

174-5). 

 
Mesmo reconhecendo as suas limitações profissionais, o 

pouco tempo disponível para a publicação do mensário que incluía 
a reunião de vasta quantidade de documentos, Hipólito dá por 
realizada a sua missão de abrir caminho para a imprensa no Brasil 

e de dar publicidade ao “mau sistema” político em vigor no Reino 
luso-brasileiro. Tal sistema exige reformas graduais, pois, caso 

contrário, ocorrerão as temidas convulsões populares. Ao colocar-
se contra, portanto, qualquer mudança política não guiada pelo uso 
pleno da razão, ele retoca o projeto político desenhado lentamente 
no seu periódico, e que tem, como principal pedra de sustentação, 
a meditada construção do grande reino. 
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Há que salientar que, ao longo deste livro, utilizamos uma 
hipótese que se revelou comprovada de forma apenas relativa: a de 

que o Correio Braziliense carregava uma utopia em suas páginas. 
Hipólito anuncia a possibilidade de construir um “Novo Império” a 
partir de uma série de decisões condizentes com os planos dos 
reformadores da Universidade de Coimbra. A grandeza da terra 

brasileira, do rei português no Brasil, e possibilidade de criar um 
povo novo para essa terra renovada, acabam por potencializar um 
imaginário mítico em torno da ideia de um Reino tropical, o que 
estaria mesclado com traços de utopia política. Mas essa utopização 
do Brasil é no máximo um ponto de partida. Hipólito é 
“mundanizado” pelo grande afluxo de documentos oficiais que 
exigem comentários diretos e, também, pelo grande número de 
falhas protagonizadas pelos reformadores brasileiros, que acabam 
mitigando as possibilidades diretas do “sonho brasileiro” ao 

evidenciar a “corrupção” do caráter humano. É com a 
independência e a subida de D. Pedro I ao trono que Hipólito volta 
a acalentar a ideia de uma utopia, com a possibilidade de 
constituição de instituições políticas ideais no Brasil. 

Hipólito testou vários dos postulados ensaiados pela 
“geração de 1790” na reflexão dos problemas brasileiros. A 
tentativa de adequar as proposições liberais ao contraditório 
universo luso-brasileiro acabou gerando uma forma mitigada de 
conceber as luzes. Tais contradições eram inerentes à própria 
formação intelectual do jornalista e do ambiente em que viveu 
durante boa parte da vida. Enunciados e propostas liberais se 
chocavam com uma realidade conflitante, na qual o escravismo era 

a base de sustentação do reino e a monarquia possuía, mais que 
inspiração natural, inspiração divina. Ao invés de um autor 

ilustrado, como se poderia pensar, Hipólito da Costa orbitou em 
torno de um conjunto específico de noções forjadas na 
Universidade de Coimbra durante especialmente a reforma do 
Marquês de Pombal. Não lutou por nenhum nacionalismo, ideia 
inconcebível então. O que fez foi incessantemente comentar a 
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política luso-brasileira, almejando aplicar propostas de evolução 
política à realidade brasileira, colaborando para a sua construção 

enquanto “Novo Império”. O ativismo desse jornalismo valeu a 
Hipólito uma porção de inimigos políticos de peso que, incapazes 
de perceber a predominância do elemento moderado nas propostas 
do Correio, financiaram a publicação de periódicos rivais para 

neutralizar a influência considerada liberal. Isso gerou uma 
interessante imprensa emigrada que deu visibilidade aos conflitos 
da comunidade portuguesa em diáspora que tentava se articular no 
estrangeiro. 

Esse singular momento da cultura luso-brasileira demonstra 
como o jornalismo é importante para integrar e forjar uma 
identidade interna de grupos que buscam coesão depois de 
movimentos migratórios. O Correio Braziliense animava a 
comunidade lusa em Londres e refletia os seus vários conflitos 

internos. As múltiplas rivalidades que se desenvolvem no seio 
dessa comunidade vão gerar também periódicos conflitantes. E 
esses periódicos, conjuntamente, vão determinar uma forma bem 
própria de fazer jornalismo, ligada ao ativismo político e à busca 
pela interferência direta numa determinada realidade social. 

É perceptível, portanto, que a notícia não deixa de ser uma 
tomada concreta de posição no “tabuleiro social”. No caso do 
Correio, através de sua seleção e do direcionamento de sentidos na 
seção “reflexões sobre as novidades do mês”, Hipólito dispunha-se 
concretamente ao lado de determinados grupos de poder ligados 
ao liberalismo comercial. Esses grupos podiam dizer respeito tanto 
a uma luta generalizada contra o “Lúcifer” chamado Napoleão 

Bonaparte ou contra o sistema de concessão de cargos hereditários 
que punha D. Domingos de Sousa Coutinho em evidência. Com 

suas notícias e seu jornal, Hipólito cria uma forma de ver e 
sintetizar o mundo, organizando os seus elementos bons e os 
separando dos ruins. 

A cosmologia do Correio é uma organização do mundo a 
partir de um mirante espacial propício para as “descobertas”. Uma 
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Inglaterra cuja armada sagra-se vitoriosa na batalha contra 
Napoleão Bonaparte e prepara-se para continuar desbravando o 

mundo. O Correio demonstra esse deslumbramento com relação a 
cantos desconhecidos do mundo, ao mesmo tempo em que, aos 
poucos, cercava um Brasil distante de sentidos, direcionando a 
interpretação de seus leitores europeus. Isso o situa entre dois 

mundos e duas funções distintas: entre oferecer subsídios para os 
brasileiros entenderem as origens e o sentido de sua nacionalidade, 
ao mesmo tempo em que defender a soberania desse mesmo Brasil 
diante de potências que, pela sua maior experiência histórica, 
poderiam oferecer influências consideradas maléficas ao Brasil. 

Por fim, cabe ressaltar que o Correio Braziliense foi a religião 
de um homem. Foi seguido todos os meses ao longo de 14 anos, 
durante os quais as fronteiras políticas do mundo foram em 
grande parte alteradas e uma porção de novas formas de governo e 

experiências políticas surgiram. Hipólito transcreveu documentos e 
organizou-os em seu jornal para a leitura da posteridade, sabendo 
que as mudanças ora em curso transformariam de forma trágica a 
história do tempo. Para isso prestou o seu jornal, que também era 
enciclopédia, arquivo histórico, espaço público de convergência 
variada de opiniões e etc. 

De forma tão ambígua quanto o seu texto, o Correio foi 
apropriado pela história brasileira, ora sendo visto como herói e 
ora como vilão. Não há como descartar, para além do bem ou do 
mal, a importância do documento histórico que revela, no interior 
de um mundo em expansão, uma forma específica de fazer 
jornalismo, que seria treinada no meio de pequena comunidade 

diasporizada. E, mais do que isso, dirigida a uma terra em 
construção. Portanto, cúmplice e ao mesmo tempo construtor de 

um entre tantos brasis possíveis nesse momento de delineamento 
do Estado e nação brasileiros. 

Este breve livro sobre Hipólito da Costa e o jornalismo 
emigrado tentou ajudar a desentocar o Correio Braziliense de uma 
ilha de ilustração, situando-o dentro de uma comunidade com suas 
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redes específicas de interdependências. Além disso, tentou 
perceber a intrincada trama narrativa implicada na construção de 

um Brasil entre tantos possíveis, o que tinha como ponto de 
articulação o jornalismo incipiente para o qual Hipólito oferecerá 
grande influência. Contribuiu para o estudo aprofundado também 
das ideias políticas da época, tentando separar o que pertence, no 

Correio, ao terreno da utopia do que pertence mais propriamente 
ao terreno das doutrinas políticas. Mostrou, ou tentou mostrar, a 
grande influência que Hipólito teve, enquanto pioneiro do 
jornalismo comentado em língua portuguesa, para a definição de 
pressupostos profissionais no Brasil. Enfim, trouxe mais luz para 
um momento importantíssimo do jornalismo brasileiro, mas que, 
pela grande densidade teórica imbricada na volumosa obra, tem 
sido pouco olhado até então. Ou olhado com assombro, ou olhado 
com uma vaga admiração. 
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