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INTRODUÇÃO

As práticas jornalísticas se consolidaram num momento de tensão entre a estru-
tura monárquica dos Antigos Regimes na Europa, estrutura impermeável ao 
escrutínio público, e o clamor crescente por publicidade de grupos de indivíduos 
privados. Esta tensão é a marca mais característica do século do Iluminismo e 
indicia a formação de exercícios regulares de publicidade como os jornais dire-
cionados a leitores anônimos. Os jornais se apresentaram, nesse contexto, como 
um espaço privilegiado para a compreensão da transição moderna entre a obscu-
ridade da política e a luz da modernidade, na metáfora apresentada pelos próprios 
propagandistas do projeto iluminista. No interior da França, a radicalização do 
Iluminismo, em alguns casos entendida como contrailuminismo (Hicks, 2004), 
orientou a ação dos jacobinos no seu anseio de destruir por completo o estamento 
aristocrático tomando conta do Estado. Como um de seus acontecimentos mais 
dramáticos, a Revolução Francesa de 1789 foi impulsionada pela formação de 
uma opinião pública frontalmente contrária ao secretismo do Antigo Regime que 

1 Este texto é uma revisão com atualização de dados e referenciais teóricos do sexto capítulo da tese 
de Doutorado “Jornalismo luso-brasileiro em Londres”, defendida em 2013 na Universidade Federal 
Fluminense.
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punha boa parte da população na impossibilidade de acesso ao jogo da política. 
Os eventos relacionados à Revolução Francesa se tornaram amplamente conheci-
dos: decapitação do monarca D. Luís XVI, forte reação das monarquias europeias 
e terror jacobino. Foi neste espírito de convulsão política que apareceu a figura de 
Napoleão Bonaparte que, com o Consulado de 1799, começou a redefinir a política 
europeia a partir da oposição entre revolução e tradição. Tornou-se impossível, 
no contexto da ascensão napoleônica, qualquer país europeu ficar indiferente ao 
projeto moderno que se radicalizou na França.

A invasão de vários países pelos exércitos de Napoleão Bonaparte foi perce-
bida como a expansão da revolução e trazia à tona a incapacidade de os Estados 
de Antigo Regime lidarem com os novos problemas surgidos com a moderni-
dade, entre eles a dinamização dos mercados, a ascensão da burguesia e a imper-
meabilidade da política aos talentos civis. Nos registros deixados no período, fos-
sem eles literários ou jornalísticos, a revolução aparecia assim como um evento 
definidor, um ponto arquimédico sobre a organização das políticas nacionais. A 
produção intelectual do período na Europa se manifestou igualmente contra ou 
a favor, pregando aproximação com a França ou com a sua opositora mais resis-
tente, a Inglaterra de Edmund Burke. Napoleão entendia a importância dessa 
produção intelectual, sobremodo dos jornais, como vetores da modernidade e 
baluartes da opinião pública, chegando a profetizar que “quatro jornais hostis 
são mais temíveis que 100 mil baionetas”. Em Paris, multiplicou-se uma comuni-
dade de jornalistas simpáticos à nova organização da Europa, contando inclusive 
com propagandistas portugueses como Manuel Inácio Pamplona. 

As pretensões de Napoleão de construir um grande império continental 
ganharam adeptos na intelligentsia de vários países. Em 1807, ano da primeira 
invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, vários membros da elite polí-
tica manifestaram tendências francófilas, a começar pelo diplomata D. Antonio 
de Araújo Azeredo. O regente português D. João ficou assim entre a opção pela 
revolução daquilo que era conhecido como Partido Francês e a opção pela tutela 
britânica do Partido Inglês. Tendo vencido o Partido Inglês capitaneado pelo 
ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a Corte portuguesa migrou para a sua 
principal colônia poucas horas antes de o exército francês invadir Portugal. A 
invasão gerou uma diáspora de elementos portugueses para a Inglaterra e para o 
Brasil, formando também um público potencial para escritos produzidos debaixo 
de uma ainda inédita liberdade. Ao passo que o Conde dos Arcos inaugurou em 
1808 a tipografia portuguesa no Brasil com a Gazeta do Rio de Janeiro, no mesmo 
ano Hipólito da Costa lançou, em Londres, o Correio Braziliense destinado sobre-
tudo aos membros da Corte instalada no Brasil. Formou-se assim uma corres-
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pondência pública entre os dois lados do Atlântico. A partir de Hipólito, várias 
outras iniciativas surgiram, inclusive para combater as suas tendências cada vez 
mais hostis aos ministros do rei, como O Investigador em 1811, cuja redação foi 
assumida em 1813 pelo ex-bibliotecário do Convento de São Vicente José Liberato. 
Os jornais portugueses publicados em Londres, neste contexto de diáspora, se 
apresentaram majoritariamente contra a presença francesa. Uma das exceções 
foi Anselmo Correia Henriques, que publicou o Argus, em 1809, com tendências 
pró-francesas e antimaçônicas. 

Ao invés das doutrinas econômicas e políticas expostas nos jornais, ou então 
das formas como imaginaram a nação portuguesa e a brasileira, este capítulo 
do livro “Imprensa e mudança” tem como objetivo identificar as maneiras como 
os emigrados, no seio de uma configuração nacional em ruínas, ajudaram a dar 
solidez para as práticas jornalísticas usufruindo da liberdade civil. O recorte ado-
tado vai do lançamento do Correio Braziliense em 1808 até a independência bra-
sileira em 1822. Os periódicos que darão sustentação a este estudo foram todos 
publicados por emigrados na cidade de Londres. Eles englobam a produção de 
Hipólito José da Costa (Correio Braziliense entre 1808 e 1822), João Bernardo da 
Rocha Loureiro (O Português entre 1814 e 1822 e O Espelho entre 1813 e 1814), José 
Liberato (O Investigador entre 1813 e 1819 e O Campeão Português entre 1819 e 1821), 
Joaquim Ferreira de Freitas (O Padre Amaro entre 1820 e 1828) e Francisco Alpoim 
e Menezes (Microscópio de Verdades entre 1814 e 1815) e, para efeito de compara-
ção, os espanhóis emigrados José Maria Blanco White (El Español entre 1810 e 
1814) e Pedro Pascasio Sardinó (El Español Constitucional entre 1818 e 1820). A lei-
tura atenta destes periódicos permitiu a recuperação de algumas características 
importantes do jornalismo em sua fase de consolidação na condição de atividade 
intelectual destinada a um público anônimo, fenômeno central na modernidade. 

Uma primeira constatação teórica, e que servirá de guia para a condução 
deste estudo, supõe o jornalismo como um produto da modernidade que se apre-
senta em contínua mudança, uma mudança que aparece sempre como hostil às 
sociedades fechadas de Antigo Regime. Aliás, ele não foi só hostil às sociedades 
de Antigo Regime como ajudou a corroer as suas estruturas sociais e políticas 
conforme avançaram as práticas tipográficas no século XVIII. Ele se apresentou 
assim em conflito com relação ao ambiente político que se pretendia uma esfera 
de segredo, inexpugnável pela sociedade, e que pingava, de forma homeopática, 
informações referentes à vida da corte nas gazetas oficiais. Três autores con-
fluem no desenvolvimento desta ideia: John Hartley, Jurgen Habermas e Rei-
nhardt Koselleck. De um lado John Hartley, para quem o jornalismo não só é 
uma prática característica de sociedades modernas, mas o próprio terreno sobre 
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o qual a modernidade foi textualizada, um fenômeno central na construção do 
público leitor (Hartley, 1996: 33). Para o autor, jornalismo e modernidade exigem 
um conjunto de práticas associadas ao capitalismo e ao consumo, à liberdade e 
ao progresso, sendo ambos 

associated with the development of exploration, scientific thought, 
industrialization, political emancipation and imperial expansion. Both promote 
notions of freedom, progress and universal enlightenment, and are associated 
with the breaking down of traditional knowledge and hierarchies, and their 
replacement with abstract bonds of virtual communities which are linked 
by their media. Journalism and modernity are marked by co-development of 
capitalization and consumerism, market expansion and the infinite, fractal 
differentiation of both product and purchaser, niche and need (Hartley, 
1996: 33-4, grifos nossos). 

Assim, jornalismo, modernidade e capitalismo apresentam vínculos essen-
ciais, na condição de práticas umbilicalmente dependentes da proteção legal das 
liberdades civis. Jurgen Habermas, na primeira parte do seu trabalho sobre a 
transformação estrutural da esfera pública, sugere que a circulação de ideias em 
jornais e espaços de conversação ajudou a dar um contorno institucional para a 
esfera pública, quer dizer, esfera de intercâmbio intelectual onde um conjunto 
de indivíduos privados reunidos enquanto público se manifestava com relativa 
autonomia com relação ao poder político. Para Habermas, a expressão mais pre-
mente desta esfera eram as folhas impressas artesanalmente, que tematizaram e 
se dirigiram ao público burguês ajudando a configurar um espaço institucional-
mente livre de troca de ideias políticas (Habermas, 2003). 

Na linguagem de Reinhardt Koselleck, por fim, esta esfera de intercâmbio 
ajudou a desencadear o processo de crise do Estado de Antigo Regime. Para 
este autor, que analisou atentamente o surgimento da crítica na modernidade, 
os jornais que apareceram tematizando o público burguês, ao longo de todo o 
século XVIII, apresentaram a política como uma esfera dominada pela corrup-
ção. Ao buscar se afastar dos círculos corruptos e expor publicamente o talento 
civil (leia-se burguês), contribuíram para fortalecer a percepção de que o Estado 
deveria ser julgado e preenchido pelo julgamento moral exterior, transportado 
pelos jornais, mercado editorial, sociedades de iluminados, etc, sempre exterio-
res à política, como no caso da própria esfera pública (Koselleck, 1999). 

 As três ideias convergem num sentido fundamental: os jornais produ-
zidos de forma livre para um público anônimo ajudaram a eclodir a crise da 
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sociedade fechada de Antigo Regime, na qual o trânsito de informação era bas-
tante limitado a canais orais, e forneceram espaços de julgamento do Estado que 
subsistiram com relativa autonomia. Como fundamentalmente dependente da 
notícia e da transformação, o jornalismo caminhou concomitantemente ao mer-
cado editorial da novidade e da liberdade econômica. Na condição de empresa, 
o jornal não é apenas a busca pela novidade, é a busca por uma discursividade 
que depende da inexistência de teleologia, já que a teleologia é, enquanto final do 
tempo, final do próprio discurso jornalístico. Ao contrário do tempo do romance, 
não há um final previsto para o tempo do jornal. Trata-se de um produto ven-
dável e que se alimenta da necessidade pública de buscar informações de forma 
constante. 

Mesmo assim os jornais, tanto quanto a literatura, dependiam de um espaço 
nacional sólido para circularem, quer dizer, circunscrito ao uso da língua comum. 
Pode-se mesmo dizer que os jornais serviram para reunir os homens nacionais, 
crescentemente recrutados pelas políticas de alfabetização dos estados nacionais 
modernos, a tomarem parte na cerimônia da língua. E não só na partilha da lín-
gua escrita. Também a partilha do tempo, já que os temas, argumentos e pano-
ramas apresentados pelos jornais em dada língua nacional também serviram 
para aproximar indivíduos distantes uns dos outros em torno de uma mesma 
apreensão com relação ao futuro da nação (Anderson, 1989). Benedict Anderson 
atribui a esse processo de leitura silenciosa, na qual o jornal se apresenta como 
uma “prece matinal”, um dos elementos chave da formação da consciência nacio-
nal. Ao abrigar conjuntos de leitores distantes uns dos outros, em torno de uma 
ambiência política comum, ajudam a dar consistência para a opinião pública. O 
corpo coletivo de indivíduos identificados com a nação deixa de ter no Estado o 
seu elemento central para concentrar-se na sociedade civil, ou melhor, passa a 
perceber o Estado como um instrumento da sociedade civil. 

Estas apresentações teóricas constituem um tipo ideal daquilo que aconte-
ceu sobretudo nas sociedades francesa e inglesa, com suas variantes em socie-
dades onde o Estado de Antigo Regime conseguiu de forma mais intensa sufo-
car expressões da sociedade civil como Espanha e Portugal. Neste último caso, 
objeto deste estudo, os jornalistas aspiraram a um modus operandi similar ao do 
jornalismo francês e inglês, esbarrando sempre nas dificuldades de encontrar 
uma sociedade organizada suficientemente sólida para financiar a esfera autô-
noma de produção intelectual. Noutras palavras, a sociedade ainda era engolida 
pelo Estado e os jornais aproveitaram brechas para exercer críticas e se associa-
rem enquanto esfera pública. Numa circunstância bastante atípica, a diáspora de 
portugueses no primeiro quartel do século XIX ajudou a familiarizar intelectu-
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ais portugueses com as práticas de crítica do sólido jornalismo inglês, ao mesmo 
tempo em que lhes forneceu espaços de interlocução e pensamento com relativa 
autonomia. 

Para verificar como os portugueses ajudaram a dar corpo ao jornalismo, este 
capítulo foi organizado em quatro partes: o mecenato e o patrocínio como formas 
de financiamento aspiradas pelos jornalistas portugueses (1); a metalinguagem, 
entendida como reflexão contínua sobre o seu próprio fazer profissional jorna-
lístico incluindo a dependência do diálogo com outros jornais (2); a deontologia, 
entendida como a solidificação de procedimentos profissionais afinados com a 
ideia de imparcialidade e serviço público (3); e, por fim, a configuração da notí-
cia e do autor, que envolve métodos e técnicas de captura de informações e de 
redação e a imprecisão de destacar um autor para tão variado material (4). Espe-
ra-se, ao final desta exposição, oferecer alguma ajuda para a reflexão sobre o esta-
tuto filosófico e sociológico do jornalismo enquanto mecanismo privilegiado da 
divulgação dos projetos de modernidade bem como, ao fim e ao cabo, contribuir 
para o desvelamento de uma parte importante da história de Brasil e Portugal. 

1. ENTRE O MECENATO E O PATROCÍNIO

Estudos anteriores arrolaram, na comunidade de portugueses em Londres, um 
total de 121 indivíduos evadidos de Portugal, dentre os quais 13 chegaram a exercer 
o ofício jornalístico de forma regular (Munaro, 2014: 108). O choque entre estes 
jornalistas, vários deles educados na Universidade de Coimbra reformada pelo 
marquês de Pombal, com a sociedade livre em Londres forneceu como resultado 
importantes reações apresentadas na forma de jornais impressos que merecem 
ser estudadas de forma mais aprofundada, como está explícito na proposta deste 
livro. O mesmo estudo identificou dez títulos de jornais portugueses publicados 
em Londres, vários deles bastante longevos, a partir do pioneirismo de Hipólito 
da Costa com o Correio Braziliense em 1808. Estes jornais precisaram buscar fontes 
de financiamento para as suas longas jornadas de atividade, transitando entre 
mecenas recrutados entre elementos da aristocracia e negociantes portugueses. 

Como se viu, os jornais, para serem rentáveis, precisavam apresentar uma 
proposta afinada com a perspectiva da modernidade e alcançar um público capaz 
de consumir com regularidade jornais. Idealmente, seu desenvolvimento está 
atrelado à definição de um corpo de leitores que permite ao jornalista se eman-
cipar do mecenato. A perspectiva de uma classe média consumidora possibilita-
ria a emergência de noções deontológicas ligadas ao serviço público. Esse é um 
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marco importante na história dos jornais: o rei abandona a condição de primeiro 
leitor, como acontecia nas gazetas de Antigo Regime, ao mesmo tempo em que se 
torna cidadão. Evidentemente, o jornalismo português entre 1808 e 1822 não ape-
nas não conseguiu ultrapassar a necessidade de buscar mecenas alocados entre 
os setores do Antigo Regime como, quando deu um passo adiante, precisou de 
mecenas que apenas buscavam uma reorganização do reino de forma a favorecer 
interesses mercantis, nos casos emblemáticos dos negociantes patrocinadores 
de jornais Antonio Martins Pedra e Custódio Pereira de Carvalho. De qualquer 
forma, ainda que haja a multiplicação de setores sociais rivais ao Estado, as fontes 
de financiamento disponíveis para os jornais permanecem distantes do formato 
ideal da “classe média”. As primeiras manifestações jornalísticas não ofereceram 
subsídio suficiente para que o jornalista sobrevivesse exclusivamente do exercí-
cio profissional. Quer dizer, o ofício se perdia numa gama de outras atividades 
e a intelecção do jornalista ainda dependia de coerções mais diretamente polí-
ticas – não que passassem a inexistir depois. Como no século XVIII francês, os 
jornalistas recorriam a uma infinidade de expedientes paralelos para conseguir 
a sobrevivência, aquilo que L. O’Boyle chamou práticas duvidosas: 

Such dubious practices were necessary because the financial basis of 
the ‘petite presse’ was so precarious. Increased income from sales and 
advertising would at once enable the newspapers to win independence 
from political groups, to abandon blackmail, and to cater less to a taste for 
scandal. Girardin hoped to arrive at a newspaper press like the English; in 
England, he pointed out, newspapers were read primarily for their news 
and their advertising and only secondarily for their political doctrine and 
opinions (O´Boyle, 1968: 294). 

Os portugueses transitaram entre essas formas regulares de financiamento e 
outros expedientes profissionais para sobreviver. É nesse sentido que Hipólito da 
Costa escreveu traduções e lecionou para adquirir verbas extras ou Bernardo da 
Rocha Loureiro circulou entre os negociantes portugueses campeando continua-
mente dinheiro para as suas publicações. José Liberato, mais dinâmico, circulou 
entre os aristocratas portugueses de White Chapel Street e os negociantes por-
tugueses que frequentavam o club na City of London. José Maria Blanco White, 
espanhol emigrado, teve extensa vida social entre os ingleses antes de receber 
a sugestão de escrever um periódico. Sua preocupação constante com ganhar a 
vida em Londres fez com que inclusive cogitasse lecionar, para sua “vergonha”, o 
ofício musical (Autobiografia, Cap. 4). 
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Escrever, assim, tendo como destinatária a classe média, imbuindo-se de 
alimentar, nos jornais, projetos de nação, era começar por fixar o lugar do jor-
nalista. No anseio de fazer logo algum dinheiro, White revelou que não só foi 
tapeado pelo seu editor como também ficou na dependência dele durante um 
bom tempo. A vida de um escritor itinerante era difícil. A obrigação de produ-
zir todas as páginas mensais do jornal El Español foi-lhe, no início, custosa. Sem 
conhecer a fundo a legislação inglesa, a relação entre White e seu editor francês 
logo se transformou em uma difícil submissão: 

Hasta entonces mi vida había sido tranquila, casi bordeando en la pereza. 
Escribir y leer había constituido para mí una diversión, nunca una verdadera 
ocupación, pero de repente me veía en la necesidad de trabajar muchas horas 
al día en un país extranjero, sin la menor ayuda y con una vaga y acrecentada 
impresión de responsabilidad. Pero carecía de tiempo para reflexionar. 
Alquilé una casa desvencijada en Duke Street, en Westminster, uno de esos 
lugares cerca de Downing Street que han desaparecido totalmente, y empecé 
a escribir el primer número de El Español, del que inmediatamente publiqué 
un Prospecto. Mi plan era ofrecer hoja y media de trabajos originales y llenar 
el resto con traducciones de documentos públicos, debates parlamentarios y 
despachos militares. El trabajo resultó ser muy fatigoso, pero lo más pesado 
de todo eran las traducciones (Ibid). 

Blanco White teve uma extensa relação com o jornalismo. Antes do jornal 
El Español, publicou o Semanário Patriótico juntamente com Isidoro de Antillón e, 
depois, escreveu vários artigos para a Quarterly Review. Entre 1823 e 1825, publicou 
a revista mensal Variedades o Mensajero de Londres, que adquiriu grande número 
de leitores na América Espanhola. Ele revelou, em sua Autobiografia, as profundas 
dores físicas que sentia e a dificuldade que tinha para pensar na língua espa-
nhola (o periódico Variedades era destinado aos hispano-americanos). Na mesma 
dor em que Nietzsche encontrou o super-homem e em que George Washington 
escrevia as suas cartas reclamando das gengivas, White encontrou Deus e con-
verteu-se para o “unitarismo”. Sua vocação revelou-se a vida clerical. Ao contrário 
de Loureiro e Liberato, que abandonaram a vida clerical e se entregaram ao ofício 
jornalístico, White queria encontrar a redenção com o divino. Todos os outros 
jornalistas estudados ambicionaram transferir os seus afazeres para dentro da 
atividade profissional regular, dentro da qual poderiam gerir mais estavelmente 
os seus escritos e dar maior vazão para a sua atividade intelectual. Trata-se de 
uma preocupação corrente na República das Letras. José Liberato, ao escrever 
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sobre o seu projeto jornalístico iniciado em 1822, de volta em Portugal, ofereceu 
também os rudimentos dessa profissão em processo de consolidação: 

Entrei pois na larga estrada, e para mim sempre honrada, de jornalista. E 
entrei nela sábado, 6 de abril de 1822. No meu prospecto disse: – ‘O meu 
novo jornal terá o título de Campeão Português em Lisboa... e como estou per-
suadido que a subsistência a mais honrada e honesta é aquela que se adquire 
por meio da indústria e trabalhos pessoais, e que nenhuns trabalhos são 
mais honrados e honestos do que aqueles, que se dirigem a promover o bem 
geral da terra em que nascemos; tomei a resolução, e esta firme, de me lançar 
nos braços do público, de promover lealmente a sua causa; e só do público 
receber desde hoje em diante o pão que me deve alimentar (Liberato, 1855: 
252, grifos do autor). 

Prosseguindo em seu raciocínio, José Liberato defendeu a liberdade de escre-
ver acima de vínculos de financiamento, mantendo-se distante daquilo que 
O’Boyle chamou práticas duvidosas, lançando-se nos braços do público que se con-
vertia na aspiração maior de qualquer jornalista. O jornalismo, para estes escri-
tores, nem sequer podia ser imaginado sem um público livre, muito embora eles 
mesmos dependessem de mecenas. Esta é uma discussão que marca à exaustão a 
intelectualidade do período, em que o escritor se via entre a tradicional chancela 
do “homem de letras” e a busca por cair nos braços da cada vez menos abstrata 
classe média dependendo de vínculos apenas impessoais. O mesmo José Liberato 
complementou: 

Nunca me sujeitei a escrever a contento de pessoa alguma, sempre quis ser, indepen-
dente, e só escrever o que entendesse; e isso espero farei enquanto viver. Por con-
sequência, esses chamados meus amigos, podem guardar as suas recom-
pensas para quem por esse preço as queira merecer; a mim não me servem: 
nunca lhas pedi, nem pedirei; porque já posso bem avaliar qual seja a sua 
amizade.... (1855: 242, grifos nossos).

Na prática, isso traduz o anseio de ingressar nos círculos impessoais, nos 
mecanismos neutros do mercado. Ambição mitigada pelas severas restrições 
estruturais da sociedade portuguesa. Liberato transitou entre o financiamento 
de D. Domingos, Conde de Palmela e Custódio Pereira de Carvalho. Não havia 
subsídio para uma publicação totalmente financiada pelo público, ainda inci-
piente para sustentar o jornalismo regular, e os jornalistas se ressentiam dessa 
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condição ao mesmo tempo em que acompanhavam de perto os sucessos da 
imprensa britânica. O redator do Campeão chegou a atribuir boa parte do mérito 
da empresa jornalística portuguesa aos negociantes que, ainda que longe de com-
porem uma classe média, eram os setores mais interessados no ingresso de Por-
tugal na modernidade: 

Já desde muito tempo os snrs. Negociantes portugueses em Inglaterra têm 
especialmente dado um brilhante exemplo de amor e patriotismo; e pode 
dizer-se com verdade que a eles decerto se deve a existência e a continuação 
dos três jornais portugueses impressos em Londres, (maravilha única que 
nenhuma outra nação apresenta em países estrangeiros), e por consequên-
cia todo o aumento indubitável de luzes, que eles têm dado, e estão cons-
tantemente dando ao nosso governo e à nação (O Investigador, Vol, XVI: 24). 

Além dessas reflexões que, de uma forma geral, caracterizaram o estado de 
transição de Portugal, houve as dificuldades puramente pontuais de produção 
do jornal – dificuldades que acompanharam o desenvolvimento da profissão. 
Quer dizer, da busca pela imparcialidade até o encontro de critérios objetivos de 
julgamento e redação. Ser jornalista não era apenas descobrir formas de ganhar 
dinheiro, era capturar informações, redigir o jornal, editorializá-lo, agradar aos 
leitores, etc. Hipólito descreveu o ofício que se concentrava todo sobre um só 
homem como uma tarefa árdua: 

Agora é essencial ao nosso argumento o declarar aqui que todo o incansá-
vel trabalho da redação, edição, correspondência, etc. etc. deste periódico, 
tem recaído sobre um só indivíduo, que aliás está carregado de outras mui-
tas e mui diversas ocupações, que se lhe fazem necessárias, já para buscar 
os meios de subsistência, que não pode ter nos escassos lucros da produ-
ção literária deste jornal, já para manter a sua situação no círculo público, 
em que as circunstâncias o obrigam a viver. Isto posto, 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 (Correio Braziliense, 
Vol XXIII: 174-5).

Hipólito não era assim somente redator público, mas também recorria a outros 
expedientes para sustentar a si mesmo, à sua esposa Mary Ann Battes, e aos 
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seus três filhos. Era um sujeito do mundo, cambiando entre o ideal de homem de 
letras, personalidade renascentista, e o trabalhador regular que precisava ganhar 
a vida na condição de estrangeiro. Além disso, a profissão do jornalista, enquanto 
comentarista liberal das novidades do tempo, era embaralhada pela imprecisão dos 
tempos em que as mudanças mexiam com todos os setores da vida e da cosmo-
visão europeia – não se sabia nem mesmo quais nações continuariam a existir 
depois dos avanços da Santa Aliança e de qual forma elas continuariam a existir: 
Portugal perdeu a Guiana que conquistara em 1809 e continuou a existir sem 
Olivença, da mesma forma que poderia ter passado a existir como território 
espanhol. Isso torna ainda mais claro como o jornalismo, na condição de prática 
moderna, precisa de um Estado Nacional – e, em seu bojo, a classe média, de uma 
sociedade de cidadãos no lugar de uma sociedade de ordens ou corporativa – para 
converter-se em prática editorial regular. Ora, essas características são marcas 
da própria modernidade da qual o jornal é veículo. Não havendo necessidade de 
tão veloz divulgação das transições e alterações por que passa a sociedade euro-
peia e, antes dela, a própria Europa, seria mesmo difícil imaginar a venda regular 
de jornais. Mas o esquema mental dos jornalistas portugueses não está inteira-
mente preparado para essa transição. Sobre esse baralhamento dos tempos, ajuda 
a esclarecer Rocha Loureiro: 

Agora mais do que nunca, estamos convencidos de quão difícil e laboriosa 
tarefa empreendemos quando nos propomos a escrever este nosso perió-
dico; os sucessos políticos andam tão baralhados; a política das Cortes [espa-
nholas] é tão incerta, tão vária e contraditória; e finalmente anda tudo tão 
mudado daquilo que parece deveria acontecer; que o pobre Redator se vê a 
cada hora obrigado a mudar de cálculos e a sua cabeça anda areada, vendo 
hoje falhar os juízos políticos, que ontem havia assentado, e vendo a cada 
passo desmentidos pelos acontecimentos todos os planos fundados nas 
bases da probabilidade (O Espelho, n. 5, 1 de junho de 1813: 33). 

Noutras palavras, é a contínua falha no planejamento e reflexão que obriga o 
jornalista a mais do que a um ajuizamento sobre o mundo em transformação ace-
lerada, a um distanciamento do juízo e aproximação do fato, cuja coleta já impli-
cava suficiente trabalho. A velha certeza de escrever sobre o tempo, dentro dos 
limites da pátria, o lugar em que nascemos, para usar a expressão de José Liberato, 
ruía. O tempo da pátria transformava-se no tempo da Europa convulsionada pelo 
furacão revolucionário, e percebia-se mesmo que a nação podia não ser eterna. 
Portugal contava com um exíguo corpo de leitores e ainda vivia suficientemente 
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vinculado à tradição para não necessitar de um esforço jornalístico dinâmico 
como o que acontecia na Inglaterra. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, obje-
tivando montar uma carta constitucional para o Reino Português, tornou mais 
necessários panfletários, ideólogos da nação, uma nação que, sem o Brasil, podia 
voltar a ser engolida pela Espanha. Os escritores deviam ser suficientemente 
hábeis para convencer o público leitor a participar das mudanças em curso – e, 
mais do que isso, se sentir participantes dessas mesmas mudanças. Mudanças 
que, como imaginavam os jornalistas, pudessem tornar Portugal um país dinâ-
mico e moderno, capaz de sobreviver no tabuleiro europeu. 

2. METALINGUAGEM 

No contexto de expansão do jornalismo na Inglaterra, a marca do jornal se apre-
sentou como um fator fundamental para distinguir um periódico do outro. É no 
processo de distinção crescente que se solidificaram as identidades dos escrito-
res junto aos seus leitores e se refletiram, mais continuamente, as técnicas e pro-
cedimentos de elaboração do jornal. Na construção de um público, cada jornal 
contribui a seu modo. Se as contribuições fossem todas semelhantes, não haveria 
espaço para mais de um periódico. Destarte, surgia a partir dessa preocupação, 
ainda no início do século XVIII na Inglaterra, a busca por se afastar dos rivais 
jornalistas e afirmar uma identidade própria, próxima da ideia de marca – seja 
ela doutrinal ou empresarial. O jornal Tatler, por exemplo, notava o caráter inci-
piente da doutrina dos seus rivais e garantia ajudar seus leitores a pensar através 
das sinuosas sendas do território político: 

The other papers which are published for the use of the good people of 
England have certainly very wholesome effects, and are laudable in their 
particular kinds, they do not seem to come up to the main design of such 
narratives, which I humbly presume, should be principally intended for the 
use of politic persons, who are so public-spirited as to neglect their own 
affairs to look into transactions of state. Now these gentlemen for the most 
part, being persons of strong zeal and weak intellects, it is both a charitable 
and necessary work to offer something, whereby such worthy and well-af-
fected members of the commonwealth may be instructed, after their rea-
ding, what to think: which shall be the end and purpose of this my paper 
(Tatler, 12 de Abril de 1709, Apud Clarke, 2004: 58).
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Tanto o Tatler quanto o Spectator de 1711, e depois na Escócia, na década de 1780, 
o periódico The Ghost, buscaram se afastar dos rivais ironizando a sua postura edi-
torial. O redator do The Ghost, o português Francisco Solano Constâncio, depois 
repatriado em Paris, afirmava que sua identidade jornalística lembrava o grande 
modelo ensaístico de Addison e Steele no Spectator, seus padrinhos intelectuais 
(Sousa, 1988: 131). Em Portugal, o desenvolvimento dos primeiros jornais portugue-
ses livres de censura seguiu um esquema semelhante. A solidificação da marca 
tornou-se um fator fundamental que identificava o leitor ao seu jornal, e essas 
identidades resultaram num esforço crítico de um jornal sobre o outro. Seus posi-
cionamentos políticos reuniram em torno de si indivíduos cujos projetos políticos 
e econômicos precisavam ser representados na arena de interação pública. A ideia, 
por exemplo, de uma identidade hostil às decisões das Cortes de Lisboa encontrava 
respaldo no Padre Amaro, ou a ideia da necessária representatividade dos brasileiros 
nas Cortes de Lisboa era defendida pelo Correio Braziliense. A pobreza doutrinária de 
um Espelho, somada à redundância dos documentos que disponibilizou, resultou 
em seu fracasso. Para se ter respaldo editorial, o jornal precisava apresentar algo 
novo, ainda que esse mercado dissesse respeito a um público apenas incipiente. 

O delineamento destas identidades originou os vários choques entre propos-
tas de organização política distintas entre si. O objetivo aqui não é analisar estas 
propostas, mas perceber de que forma os jornais se converteram num esforço 
comparativo e, na medida em que viram pipocar a multiplicidade de concorren-
tes, conseguiram elaborar críticas refinadas ao modus operandi da imprensa como 
um todo, sofisticando seus elementos de atuação profissional. Quem inaugurou 
essa teia que tem como base um autoexame da imprensa foi Hipólito. Suas pri-
meiras páginas são um resumo das práticas dos homens das Luzes e, por ser 
o primeiro, ele elaborou longas análises sobre os jornais que nasceram ao seu 
redor. A experiência de Hipólito da Costa junto ao jornalismo, como também a de 
Solano Constâncio e de Bernardo da Rocha Loureiro, era antiga, resultado de um 
esforço contínuo e sistemático de reflexão, quiçá mesmo o esforço de uma vida. 
Não se trata, ao contrário do que se pode pensar, de uma iniciativa pontual, moti-
vada pelo calor da circunstância. No caso de Hipólito, é possível apontar o caráter 
crítico desenvolvido logo em seus primeiros textos sobre a viagem na Filadélfia 
em 1798 e 1799. Quer dizer, o envolvimento precoce e contínuo do autor com as 
publicações periódicas, o que pode incluir a proximidade de grandes ensaístas da 
época, como Benjamin Franklin Bache, Thomas Paine e William Jerdan: 

ao observar a reiteração de referências à imprensa periódica no diário 
de Hipólito e sua recorrência a temas próprios ao discurso de denomina-
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ções dissidentes do protestantismo anglo-americano, pude entrever uma 
extensa rede formal, formada por periódicos e outros impressos de filiação 
republicana, sob o comando da Aurora General Advertiser, jornal fundado por 
Benjamin Franklin Bache, neto de Benjamin Franklin, e principal porta-voz 
dos Jeffersonians na América independente (Buvalovas, 2011: 26). 

Hipólito demonstrou, ao longo do seu exercício jornalístico, conhecer uma 
grande quantidade de jornais, não só londrinos, mas franceses, espanhóis, lati-
no-americanos, etc.2 A partir dessa escrita que se desenrolava indefinidamente, 
para a qual o tempo presente se apresentava como inesgotável fornecedor de 
temas, argumentos e ideias, surgem imprecisões relacionadas à difícil tarefa de 
distinguir o erro do verdadeiro, lendo cuidadosamente os documentos e anali-
sando com ponderação os fatos narrados pelas testemunhas. Hipólito da Costa 
acompanhava cada nova publicação surgida em Portugal, 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 Coimbra, conduzido por homens 
versados nas ciências naturais, e principalmente na Medicina; que dá espe-
rança de grandes frutos” (Correio Braziliense, V. VIII, 1812: 716). O redator estava 
plenamente consciente dessa sua posição privilegiada, de onde podia direcionar 
os seus leitores para as publicações consideradas boas ou mesmo para as ruins, 
ao mesmo tempo em que lutava intransigentemente contra a censura no Brasil 
e em Portugal. Além disso, Hipólito parecia querer dar uma real dimensão das 
funções sociais da imprensa. Para tanto, deslocou-se por meio de vasta produ-
ção impressa para trazer aos seus leitores brazilienses 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 inte-
rior do Império. Nela vem os Decretos Imperiais; as partes ou represen-
tações dos mandarins; as representações ou munições dos Censores; que 
podem cada um em seu nome, ou também em nome de seus Colegas, e pes-

2 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 Investigador, 
o Português, etc. 
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soalmente sem que nem o mais poderoso os possa embaraçar, chegar até o 
Imperador com suas censuras sobre o que é ou parece ser mal dirigido no 
Império (Correio Braziliense, V. XIII, 1814: 175). 

Ao comentar a publicação de uma única gazeta na China, Hipólito foi taxa-
tivo: em virtude de não haver uma vigilância exercida pela imprensa, os polí-
ticos podiam cometer os seus desmandos sem que esses mesmos desmandos 
fossem conhecidos pela opinião pública. A intransigente defesa da liberdade de 
imprensa, encimada por Rocha Loureiro, conquistou muitos dissidentes políti-
cos. Contudo, mesmo a dissidência no campo político não escapava de figurar 
no espaço do jornal e Hipólito se permitia expor e comentar várias das ações 
movidas contra ele pelo Estado. Ele publicou, por exemplo, uma “porcaria dos 
Governadores de Portugal proibindo o Correio Braziliense”, assinada em 1812 pelo 
Conde de Linhares. A troca da palavra “portaria” por “porcaria” foi intencional: 

A ordem a que o tal documento se refere foi expedida a instâncias do céle-
bre 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 (Correio Braziliense, V. XIX, 1817: 104). 

As ações contra o Correio, uma vez inseridas no espaço do jornal, vinham 
acompanhadas de comentários jocosos, sejam metafóricos (“o Inspetor de Moi-
nhos de Vento”) ou irônicos (“íntimo amigo”). Hipólito já era capaz de refletir 
a existência de um exercício de escrita regular, imune às pressões do Antigo 
Regime crescentemente carente de instrumentos e estratégias para lidar com 
as publicações periódicas – portanto, no processo de crise identificado por Rei-
nhardt Koselleck (1999). No excerto seguinte, o redator do Correio atribuiu a cons-
tante repressão que tentaram 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 
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corrupção destes canais, porque a substância pública se dirige às bolsas de 
indivíduos: nisto nos gloriamos (Correio Braziliense, V. X, 1813: 575). 

Hipólito entrevia com alguma clareza a sua função de ajudar a renovar um 
sistema administrativo no qual a nobreza não cumpria mais nenhuma função 
decisiva, já que servia apenas para emagrecer a “substância pública”. No entanto, 
o desmesurado crescimento do Correio deu, segundo Rocha Loureiro, ao seu reda-
tor alguma arrogância, inclusive no sentido de tentar derrubar os seus dois rivais 
O Portuguez e O Investigador. A marca criada em torno do Correio e seu crescente 
poderio político resultaram na relativa soberba e autoritarismo do seu redator. 
Segundo Rocha Loureiro, Hipólito chegou a tentar, através da Intendência de 
Polícia no Rio de Janeiro, a supressão das publicações rivais: 

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 fadi-
gas 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 (Correio Braziliense, V. X, 1813: 575). 

A pretensão monopolista demarca mais um dos aspectos contraditórios da 
imprensa portuguesa que se ensaiava em Londres. Hipólito tinha dificuldades 
em coexistir pacificamente com seus rivais jornalísticos, e mesmo percebia em 
seu fim, posto que defensores ferrenhos de Portugal em detrimento do Brasil, 
algum benefício. A ideia de uma marca, que já encontrava em Londres pleno 
respaldo, não existia harmonicamente no imaginário português. Só havia um 
caminho para a construção ideal da pátria e as vozes contrárias constituíam um 
desvio disso. Hipólito da Costa, ademais, dizia se eximir das ofensas pessoais 
e afastar-se das discussões mais tacanhas refugiando-se nos temas políticos de 
importância. O que não acontecia efetivamente. Contra os seus declarados rivais, 
os investigadores, Hipólito destilou boa parte do seu veneno, alimentando, nesse 
processo, a identidade editorial de seu jornal. O Investigador nasceu a partir dos 
mesmos propósitos dos impressos portugueses em Londres. Debaixo da sombra 
do imparcial científico, limitou-se a corrigir pontuais excessos de seus rivais polí-
ticos. Hipólito se referia a essas tentativas de “correções” como “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 que-
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remos satisfazer as intenções dos Godoyanos, que é fazer com que os escri-
tores 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 (Correio Bra-
ziliense, V. VIII, 1812: 700). 

Esses debates, ou insultos, eram bastante produtivos para firmar as identi-
dades dos jornais e ajudar a fixar seus princípios editoriais. Foi precisamente no 
período de maiores insultos que começaram a se discutir os limites necessários 
para a exposição das ideias nos jornais. Contudo, na inexistência desses limi-
tes, o itinerário percorrido convertia-se na própria censura literária. Hipólito da 
Costa, bastante maleável se em comparação com o Investigador, teve problemas 
diante do crescimento do Português e da chegada do Padre Amaro, circunstâncias 
que o fizeram recorrer à Intendência de Polícia no Rio de Janeiro. Às rápidas 
declarações de guerra dos seus adversários de letras Hipólito tentou contrapor 
um afastamento individual: 

Resta agora dizermos duas palavras sobre a declaração de guerra. Não acei-
tamos 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 (Correio Braziliense, Vol. VIII: 716). 

Ainda que “não tenha aceitado” o desafio d´O Investigador, Hipólito comen-
tou demoradamente vários dos artigos do Pseudo-científico, muitos dos quais se 
referiam pessoalmente ao redator do Correio. No processo de crítica, criou uma 
série de epítetos contra O Investigador e tentou desmoralizá-lo publicamente. Ao 
mesmo tempo em que surgiu disso uma evidente importância editorial – os 
jornais destacam aquilo que são, sua identidade, a partir daquilo que não são –, 
esses dissídios possuíram grande importância para os primeiros sentimentos 
de brasilidade, que foram precisamente criados nas disputas entre portugueses 
e brasileiros. Hipólito da Costa, em seu itinerário londrino, teve contato mais 
próximo com o debate sobre a “questão brasileira” e, de quebra, contribuiu para 
lançar elementos pioneiros para a reflexão do Brasil no bojo do sistema monár-
quico português. Certamente, suas versões para a situação criadas entre 1808 e 
1822 contribuíram muito para a cristalização de determinadas narrativas sobre 
a brasilidade. 
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Sendo o mais antigo dos jornais portugueses em Londres, o Correio Braziliense 
recebeu toda a sorte de acusações. Se, para os investigadores, Hipólito era um 
revolucionário, para o espanhol Sardinó ele era um absolutista. Uma tão variada 
gama de características só pode ser explicada pela ausência de padrões de refle-
xividade num mundo de fronteiras políticas tão pouco definidas. A adjetivação 
contra o jornal de Hipólito remetia mais constantemente à Revolução Francesa 
e suas ramificações: 

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 (Correio 
Braziliense, V.XIV: 81). 

Hipólito, de fato, dedicou muitas páginas do seu periódico para a interlocução 
com O Investigador, ainda que o tenha feito, na maior parte das vezes, duvidando o 
poder de alcance ideológico de seu adversário, apegado a convenções e formalismos 
derivados de sua própria fonte de financiamento oficial. A verdade, contudo, é que 
esse jornal foi se libertando aos poucos das amarras institucionais e se aproximou 
do público a partir de 1814, com José Liberato, também ele um crítico severo das 
instituições políticas portuguesas. Esse momento histórico da imprensa em língua 
portuguesa mostra que várias propostas políticas surgiram como capazes de se 
afastar do Antigo Regime português para avaliá-lo um pouco mais criticamente.

Cada jornal, quando do seu lançamento, se colocava diante da tarefa de ava-
liar a situação da imprensa emigrada, explicando, à luz da literatura existente, 
qual a importância de sua própria produção. A fragilidade da situação era evi-
dente e os adjetivos que Hipólito mapeava, usados contra ele mesmo, dão conta 
disso. Era importante mostrar ao público precisamente qual a postura do jornal, 
afastando-o de críticas negativas. Nesse sentido, o longo e exaustivo prólogo do 
Microscópio de Verdades, de Francisco Alpoim, escrito momentos antes de iniciar a 
sua produção literária, avaliava a contribuição do Português, Investigador e Correio: 

principiou pois esta grande obra de debuxar o caráter da nação portuguesa 
e seu governo passado e presente, mostrando o que ele foi, é, e pode vir a ser 
o sábio redator do Correio Braziliense, foi ele o primeiro, que abriu caminho, e 
mostrou por onde se devia marchar para obter, e conseguir o fim desejado de 
fazer prosperar a nação em agricultura, comércio, indústria, armas, e letras: 
este grande serviço lhe deve todo o bom português, e a ele só, e portanto toda 
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a nação lhe deve ser grata, e até nenhum outro já agora o pode fazer tamanho, 
porque a dificuldade maior é o achar e descobrir o invento, o aperfeiçoá-lo, ou 
acrescentando depois da descoberta é mais fácil, e portanto a ele se devem 
dar todos os louvores, e graças; não pretendo com isto negar o grande mere-
cimento, e serviços que está fazendo ao P.R. Nosso Senhor, e à Nação toda, o 
sábio, e erudito redator do outro jornal O Portugues – que faz tanta honra ao 
seu país de Portugal, como proveito aos seus habitantes em ilustrá-los com as 
suas luzes, e conhecimentos para que eles se conheçam a si, e conheçam as 
outras nações com as suas qualidades boas e más: e muito menos tenho em 
vista, o querer diminuir as esperanças, que todos os bons portugueses devem 
ter de ver o melhoramento da administração pública do seu país, e por conse-
quência a sua prosperidade, quando vem outro científico jornal O Investigador 
Português, de alguma sorte ministerial, falar já, principalmente nestes últi-
mos números a linguagem pura, e clara da verdade, a linguagem (deixei-me 
assim dizer) da oposição mesmo ministerial para esclarecer, e ilustrar o todo 
da nação, inserindo imparcialmente não só esforços, e diligências, que o corpo 
do comércio de Lisboa tem feito, e faz para o melhoramento dele; os óbices 
que tem encontrado da parte da junta do mesmo comércio, quando esta devia 
coadjuvá-lo (Microscópio, 1814: iv-vi, com a pontuação do original). 

O extenso parágrafo percorre várias páginas. A dificuldade do redator em 
organizar o seu corpo de ideias foi responsável também pelo ânimo curto do 
Microscópio. Alpoim não obteve sucesso com seu jornal mas, em 1821, voltou à 
cena pública para lançar um manifesto contra a separação de Portugal e Brasil. 
O objetivo de Alpoim não era desafiar os outros jornalistas portugueses, e sim 
combater as alocuções caluniosas que, segundo ele, todos os dias eram expostas 
pela imprensa inglesa contra Portugal. 

Outro jornal que, a exemplo do Microscópio, assumiu publicamente a tarefa de 
avaliar o estado da imprensa emigrada em Londres foi o Padre Amaro. Sob o título 
“algumas observações sobre os periódicos que se publicam em Londres”, ele dis-
correu longamente sobre o Correio Braziliense, O Portuguez e O Campeão. Ao pri-
meiro chamou de Adão dos periódicos portugueses: “Em verdade dizemos que, 
se o grande arquiteto do Universo tivera dito em sua divina sabedoria fiat homo 
Periodicalis – decerto não houvera criado para este fim criatura mais perfeita”. 
Acrescentando que 

Há sido o Correio Braziliense quem lançara os primeiros alicerces da Res-
tauração Portuguesa, e quem foi, por assim dizer, a causa remota do que 
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agora está sucedendo em Portugal. Dizemos causa remota; porque tendo ele 
dado o primeiro impulso, outros o seguiram, quando ele arrependido de o 
ter dado, o quis suspender ou retardar. Ignoramos se no Paraíso Periodical 
onde nem tudo são flores e frutos, antes há muitos espinhos e abrolhos, fora 
também reproduzida a árvore da Ciência do Bem e do Mal, e se o novo Adam foi 
seduzido pela Serpente, ou se esta fora seduzida por ele; mas o certo é que, 
na opinião de muitos, ele perdeu a graça primitiva (Padre Amaro, Outubro de 
1820: 319, grifos do autor). 

Quanto ao Investigador, Freitas atribuiu-lhe um aperfeiçoamento contínuo, na 
medida mesmo em que foi se afastando das opiniões ministeriais e respirando 
um ar mais liberal. O estilo é “decente e moderado” e os artigos possuíam grande 
amplitude de temas. Freitas atribuiu o término do jornal à fraqueza dos seus ali-
cerces, afinal de contas, vinculados à embaixada portuguesa em Londres. Como 
Liberato afirmou, a crescente censura e impossibilidade de declarar o próprio 
parecer sobre temas caros à sua pátria fez com que terminasse a redação do jor-
nal. Ao Espelho, atribuiu muito estrépito e pouco efeito prático. Terminando o 
Espelho, Rocha Loureiro migrou para o Portuguez, sem parar de tocar a trombeta: 
“O certo é que a trombeta do Portuguez não produziu outro efeito senão o que 
costumam produzir os sons ásperos que é estrugir os ouvidos sem mover o cora-
ção nem despertar o entendimento” (Padre Amaro, Outubro de 1820: 319). Entre 
estes três senhores portugueses, segundo Freitas, ficou estabelecido o Triunvirato 
Periodical, a estrela fixa da opinião pública, “tão diminuta ou tão enredada que 
apenas se podia distinguir”. Nesse contexto, explicava Freitas, surgiu o Microscó-
pio de Verdades, de Alpoim, que buscava ser um contraponto à voz predominante 
em Londres. Dentre todos estes jornais, apenas o Campeão, invenção posterior de 
José Liberato, teria seguido um plano e se mantido firme nele. A atenção dedicada 
por Freitas a este grupo de periódicos mostra o seu grau de coesão e o quanto as 
suas pautas se encontravam inter-relacionadas. Freitas colocou-se na posição de 
desafiante, sua crítica tocando a falta de profundidade e projetos de nação dos 
jornais portugueses. A longa introdução de Freitas sobre os jornais emigrados, 
contudo, apenas preparou o terreno para a mais incisiva crítica com relação à 
adesão despreparada dos jornais aos termos da Revolução Liberal do Porto, à qual 
todos seguiram prontamente: 

Seja porém qual for a causa da revolução, o certo é que ela arrebentou 
quando menos se esperava, e quer os escritos portugueses tenham ou não 
tenham algum direito de atribuírem aos seus escritos, pretende cada um 
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ter nela a sua parte; e há tal que se julga morgado porque ela foi seguida do 
melhor sucesso; que se fora mal sucedida decerto todos lavariam as mãos 
como Pilatos (Padre Amaro, Outubro de 1820: 321).

A crítica de Freitas não carecia de fundamento. Pode bem ser que os jor-
nais portugueses estivessem de olho mais numa reordenação de poderes que 
recolocasse a si mesmos e suas fontes de financiamento em lugares mais pri-
vilegiados no Estado – como aconteceu com Loureiro, adido da Embaixada na 
Espanha, e Liberato, deputado nas Cortes de Lisboa. Mas a mais interessante 
das críticas foi desferida contra o Correio Braziliense, com a ironia típica do reda-
tor, aludindo à pensão que Hipólito recebia (ou pelo menos recebeu em seus 
primeiros dias de jornalista) através do intendente de Polícia carioca Paulo Fer-
nandes Viana: 

ninguém se persuada que queremos dizer que o Correio Braziliense seja pen-
sionado do Governo e receba dinheiro do Rei para fomentar intrigas de 
oposição a ele mesmo; porque não somos tão mal avisados que espalhásse-
mos uma balela que ninguém acreditaria, por isso mesmo que todos conhe-
cem a delicadeza do Correio Braziliense, delicadeza que o põe ao abrigo de 
tais suspeitas: e também por que sabemos que se ele fosse capaz de rece-
ber dinheiro do Rei para desempenho de qualquer missão, que S.M. fosse 
servida confiar-lhe, decerto tem honra, consciência e capacidade de sobejo 
para a desempenhar dignamente, e não fazendo um jogo escandaloso de tão 
Augusto Nome, para a sombra dele ser útil a seus Clientes; e injusto detrator 
dos que o não são nem querem ser. Se o Correio Braziliense está certo de que o 
Rei o lê e se persuade de que S.M. não percebe as suas malignas intenções, 
grande injúria lhe faz (Padre Amaro, Outubro de 1820: 323). 

A acusação de venalidade contra Hipólito era, para usar a gíria da época, tro-
voada velha. Freitas, depois de a imprensa portuguesa emigrada em Londres 
já se ter estabelecido, concedeu a si mesmo a função de crítico não apenas do 
Estado mas do próprio jornalismo e, através do mesmo vocabulário político dos 
liberais, jogou contra as decisões das Cortes de Lisboa. Daí as várias tentativas 
de, na impossibilidade de censurá-lo, perseguir sua lista de subscritores. Os seus 
perseguidores, nesse contexto, Freitas apelidou de “Comitê Luso Inquisitorial”, 
formado por membros do club português em Londres diretamente interessados 
nos progressos da Revolução Liberal do Porto. 
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3. REPORTAGEM E PRÁTICAS PROFISSIONAIS

Na medida em que as manifestações jornalísticas se afastavam do subsídio ofi-
cial, o jornalismo adquiria uma ligação mais íntima com o público. O jornalista 
passava a não depender mais de outros expedientes financeiros e a imprensa 
deixava de ser um órgão de divulgação de notas oficiais, como no caso das Gaze-
tas de Antigo Regime, passando a ser a expressão crescente das necessidades da 
sociedade civil. Só a partir daí é possível imaginar o jornalismo como exercício 
do Quarto Poder (Clarke, 2004: 256), como “tribunal da opinião pública” capaz de 
julgar os excessos do Estado, exercer a crítica ou constituir-se em esfera pública 
(não é à toa que sentinela e atalaia foram títulos privilegiados por jornalistas 
brasileiros, ainda na década de 1820). No caso dos portugueses, a situação era de 
transição e a busca por mecenas permaneceu constante. José Liberato, por exem-
plo, já conseguia entrever um conjunto de negociantes que animou, com seus 
esforços patrióticos, a vida da imprensa portuguesa em Londres. Ele afirmava 
que a sua proximidade com relação ao seu público era a única garantia de que o 
dever de informar podia ser devidamente respeitado. Era esse público que poli-
ciava a qualidade da informação e respaldava o jornal através das assinaturas. 
Trata-se de um voto de confiança depositado no jornalista que, por sua vez, apre-
senta informação verossímil. 

A subscrição que José Liberato deixou de ter quando saiu do Investigador tor-
nou difícil para ele imaginar uma forma regular de jornalismo. Sua reflexão pro-
fissional sofreu alterações substantivas quando ele se afastou do serviço do rei, 
visto como o “primeiro leitor”, característica constante das Gazetas, e se aproxi-
mou dos seus leitores reais. Liberato via como impossível servir a dois senhores: 
não podia escrever a mando de um ministro e, ao mesmo tempo, manter-se sin-
crônico com os interesses do público. A ampliação do mercado editorial, vista no 
contexto da criação de uma oposição efetiva ao Antigo Regime, foi o que permi-
tiu a emergência do Campeão, um jornal mais próximo da consolidação de pres-
supostos modernos afinados com a ideia de profissão. No caso dos portugueses, 
de uma forma geral, isso é visível apenas de passagem. Sabe-se que não houve, 
no período estudado, a consolidação de um público leitor fora das esferas direta-
mente vinculadas ao Estado e muito menos houve o desenvolvimento da classe 
média enquanto público leitor. 

A reviravolta mais substantiva no conjunto de práticas jornalísticas, aquela 
que contribuiu decisivamente para o delineamento das regras profissionais, foi 
o desenvolvimento da reportagem. Antes disso, o jornalismo se relacionava com 
formas ambíguas de documentação, ensaísmo e arquivismo. Com o desenvolvi-
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mento da reportagem, o jornalismo se tornou mais precisamente conhecimento 
de tempo presente, passando a demandar regras de observação particulares. Se, 
antes, eram os documentos que revelavam a verdade, a partir de então a pre-
sença do jornalista é que podia garantir algum grau de veracidade para o evento, 
com a condição de que se colocasse diante do evento a partir das regras de obser-
vação imparciais desenvolvidas pela comunidade de jornalistas. Como estava 
fora de contexto lançar observação sobre as guerras, os primeiros alvos acaba-
ram sendo as Câmaras de Deputados. Evidentemente houve, como na França 
observada por Robert Darnton, reportagens que buscavam capturar aspectos 
pitorescos da vida urbana. Contudo, não faziam parte do itinerário regular de 
recolha de informações e nem exigiam regras de elaboração e conduta como as 
que começaram a se desenvolver com o The Times e o Morning Chronicle. A fre-
quência na Câmara dos Comuns exigiu que o jornalista descrevesse para o seu 
crescente público leitor os métodos adotados para conduzir a observação. É claro 
que esse tipo de observação passou a ser requisitada diante da frequente parcia-
lidade dos jornalistas diante das correntes políticas das quais eram simpatizan-
tes. De qualquer forma, o desenvolvimento da reportagem passou a exigir a aná-
lise presencial dos eventos políticos. Nesse momento, a reportagem começava 
a se distanciar do ativismo e a fixar o estatuto do jornalismo como profissão 
fundamental no mundo moderno, também afastada do arquivismo e do simples 
exercício memorialístico.

A própria reportagem surgia da necessidade de registrar os acontecimentos 
nas Seções das Câmaras. A guerra, que despertava mais a curiosidade popular e, 
certamente, vendia mais jornais, ainda não podia ser reportada diretamente. Os 
jornais não possuíam cacife financeiro suficiente para fomentar a observação in 
loco das batalhas. E isso só vai acontecer através dos primeiros fotógrafos envia-
dos para cobrir as guerras, já no final do século XIX. Como lembra Dror Wahr-
man, a reportagem desenvolvida nas Câmaras não oferecia muita dignidade ao 
jornalista. Ele se misturava à multidão para tentar capturar, através da escrita, 
detalhes das falas dos deputados: 

the reports had to wait with the crowd till the doors were opened at noon, 
force their way with the great struggle into the gallery, and secure as well 
as they could the back seat, not only as the best for hearing but as having 
no neighbours behind them to help the motion of their pencils with their 
knees and elbows. From twelve o ćlock till four when the business began, 
the position thus occupied had to be secured (Wahrman, 1992: 86). 
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Esses detalhes ajudam a revelar o estado de transição profissional por que pas-
sava a imprensa aqui em estudo. Se não existia uma classe média e nem um público 
leitor nacional, por outro lado havia o desenvolvimento de artifícios de investiga-
ção que ligaram a imprensa emigrada diretamente ao jornalismo profissional. O 
Padre Amaro recebia a correspondência mensal do intitulado Juiz da Vintena, encar-
regado de dar novidades de Portugal aos mesmos portugueses, através da edição 
realizada por Joaquim de Freitas. Da mesma forma como na imprensa inglesa, o 
trabalho do Juiz começava a adquirir um desenvolvimento mais sistemático e regu-
lar de acordo com o avanço das Cortes de Lisboa. Enquanto todos os outros três 
jornais emigrados publicavam extratos das falas, o Padre Amaro apresentava uma 
significativa novidade editorial, o registro dos comentários do seu repórter, plan-
tado no local para fazer a observação das seções. E o Juiz era taxativo: 

As suas sessões continuam com a mesma frequência, e com o mesmo sucesso, 
que pelo passado. Gasta-se o tempo em saber novidades e receber visitas: eu me 
explico: o Senhor Presidente declara que a sessão está aberta; lê o Senhor 
Secretário Freire a ata da sessão antecedente, que já não é uma novidade; e 
depois vem o Senhor Secretário perpétuo Filgueiras, dar miúda conta do Regis-
tro de entrada: os navios que entram; os passageiros que trazem; o que se diz 
no país, de onde partiram; quantos dias de viagem, etc. como se cada um dos 
Senhores deputados não pudesse ler nos diários todas estas novidades, depois 
do seu café; ou, se para as ouvirem em soberana assembleia, seja preciso pagar 
a cada um uma moeda de ouro por dia, sem falar de milhares de atribuições 
todas vantajosas, e familiares (Padre Amaro, julho de 1821: 64-5, grifos do autor). 

Pode parecer temerário atribuir a essa atividade não remunerada, desenvol-
vida entre os outros afazeres profissionais do Juiz, o estatuto de uma profissão 
regular. O Juiz era mais um diletante do que um repórter. Contudo, ele desenvol-
veu um esforço contínuo e sistemático para capturar essas mesmas informações. 
Ao contrário dos outros informantes que, eventualmente, contribuíram para os 
jornais emigrados, o Juiz se colocava como uma fonte regular. Diante da escassez 
de notícias ou da hegemonia da informação oficial, ele argumentava: “Pedir notí-
cias verdadeiras a quem se acha colocado entre penúria de verdades, e abundân-
cia de mentiras, é expor-se a não ter resposta” (Padre Amaro, julho de 1821: p. 64-5). 

Antes da reportagem, a atividade documental era regulada por determinados 
pressupostos heurísticos de observação. Os jornalistas ingleses começaram a se 
afastar do ativismo apelando para a imparcialidade implícita na disposição de 
pareceres opostos sobre um mesmo evento. Isso, na prática, apenas serviu para 
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fortalecer os pontos de partida adotados pelos jornalistas. Como sugere John 
Hartley: “the impartiality of the press for such activists was real but unrecogniz-
able to today ś notions of neutrality and balance: they were impartially for any-
thing that furthered the cause of popular sovereignty, and impartially against 
anything they saw as counter-revolutionary” (1996: 87). O próprio Investigador, 
jornal financiado pela Embaixada Portuguesa em Londres, argumentou em 
favor das suas verdades úteis, inseparáveis do esforço em conciliar teses opostas: 

Mas nesta sua marcha [o jornalista] que é obrigado a seguir imparcial-
mente, e sem outras contemplações mais do que as da decência, verdade 
e interesse público, muitas vezes pode ser enganado, e publicar coisas que, 
parecendo-lhe úteis verdades, são realmente mentiras e calúnias. Contudo, 
é impossível prevenir este inconveniente, porque ou nada se há-de publicar, 
o que seria um verdadeiro prejuízo público; ou então uma vez ou outra se 
hão-de referir coisas falsas ou exageradas (O Investigador, V. XVII: 404). 

É notável que o jornal financiado para fazer a defesa pública do ambíguo 
embaixador português em Londres D. Domingos reconhecesse a presença cons-
tante do erro no decorrer do exercício de documentação. A garantia de que a 
imparcialidade podia ser conquistada estava na observância da decência, ver-
dade e interesse público. O instrumento para se alcançar estes valores, segundo 
José Liberato, era o peso do pró e contra: 

Que meio haverá logo para conciliar estes embaraços, e nem privar o público 
de verdades úteis, nem deixar sem punição a quem anuncia falsidades? Um 
muito simples, e rigorosamente imparcial: – a publicação do pró e do contra de 
todas as comunicações que se fazem. Sim, o Jornalista, não pode ameaçar com 
castigos; mas pode seguramente dizer aos seus Correspondentes – ‘guar-
dai-vos bem de enganar-me, porque se assim fizerdes, sem nenhuma con-
templação, vereis também expostos à vista do público documentos da vossa 
falta de verdade, ou dos vossos exageros ou imprudências’. ‘Esta linha de 
comportamento seguirá pois sempre o Investigador Português; e nas suas 
páginas receberá liberalmente tanto uns como outros desses escritos em 
que se aprovarem ou desaprovarem asserções de alguma utilidade geral 
(Investigador, V.XVII: 404-5, grifos nossos). 

O anúncio do pró e contra incrustou a dinâmica do fazer profissional jorna-
lístico, preservado ainda hoje sob as regras da gramática chamada de objetiva. 
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O estudo dos jornais portugueses permite se deparar 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. O jornalista se apresenta assim 
como um tipo de homem relativamente novo, nascido das entranhas do mundo 
das letras. Tendo em vista essa dinâmica atrelada ao iluminismo, parecerão frus-
tradas as tentativas de desvendar na profissão, tarefa, função, ou como quer que 
se a chame, um estatuto ontológico, primordial, absolutamente fechado sobre 
si mesmo. Os jornalistas, no seu esforço de forjar e dinamizar a profissão, são 
dependentes de um conjunto de referenciais trabalhado no interior do Ilumi-
nismo europeu, desde a profunda identificação com o “espírito nacional” até a 
missão de levar as luzes aos cantos escuros da humanidade.

Outro elemento que assumiu estatuto deontológico no jornalismo, além da 
imparcialidade e da publicidade, foi a prova. A ideia de oferecer uma prova con-
creta ia além do anúncio do pró e do contra. Trata-se, na vulgata profissional, 
de oferecer testemunhos incontestes a respeito de determinado acontecimento. 
O fornecimento de provas foi assim comentado por Hipólito da Costa: 

Essa acusação é verdadeiramente mui séria, e não se pode sem justiça avan-
çar, sem prova; e contudo esses Jornalistas atiram ao mundo com tal propo-
sição; sem terem a bondade de produzir uma só prova, nem ainda conjetural, 
em apoio de um ataque de tal natureza, contra o caráter moral do Gabinete 
do Rio de Janeiro (Investigador, V.XVII: 404-5, grifos nossos). 

No editorial de lançamento do Português, João Bernardo da Rocha Loureiro 
enunciou com clareza como pretendia alcançar a comprovação e prometeu fazer 
uma verificação de ofícios e notícias certas, criticando-os prudentemente. O autor 
antecipava o procedimento que é chamado de heurística, decompor os vários ele-
mentos que chegam através das malas postais e convertê-los em elementos sim-
plificados, passíveis de serem lidos por uma comunidade mais ampla de leitores. 
Ademais, prometia se opor à paixão, interesse, aos boatos e conjeturas que pudessem 
desfigurar a verdade. A alimentação dos leitores através dessas notícias falsificadas 
ou produzidas através de jogos de interesses possuía uma encarnação bastante 
específica: a comichão política. Segundo João Bernardo da Rocha Loureiro: 

A distribuição das matérias será pela maneira seguinte: no ramo político, o 
Redator dará parte de todos os acontecimentos militares do mês, extraídos, 
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e verificados pelos ofícios, e notícias certas, segundo a crítica prudente, por 
modo que apareçam em seu estado natural, diminuídos do corpo fantástico 
com que a paixão ou o interesse pode avultar os sucessos; não entrarão por-
tanto em linha de conta os boatos, ou conjeturas, que vindo, pela maior parte, de 
fonte incerta, e corrupta, são tão próprios para desfigurar a verdade, como o são 
para alimentar uma doença, que por desgraça em nossos tempos tem gras-
sado muito, isto é, a sarna ou comichão política: assim terão os nossos leitores 
recopilado em breve mapa tudo o que houve acontecido no teatro da guerra, 
onde agora se agita a causa das nações (O Português, V.I: 3-5, grifos nossos). 

Em resumo, a crítica prudente colocava as coisas em seu estado natural, afas-
tando-as das conjeturas e boatos que, por fonte incerta, podiam desfigurar a verdade. 
Trata-se da velha crença iluminista de que as palavras, organizadas na forma de 
concatenados lógicos guiados por um telos, constituem um retrato fiel da reali-
dade, da qual o observador, suficientemente afastado, poderia efetuar uma absor-
ção mais verídica. No caso do jornalismo, em que o observador é incapaz de se 
postar in loco diante de cada evento, é preciso efetuar procedimentos heurísticos 
de decantação das várias vozes disponíveis, alcançando, crescentemente, uma 
versão mais resumida e real do evento. Dessa forma, o evento emergia próximo 
de seu estado natural, segundo os ofícios e notícias certas, os relatos que, na visão 
de Loureiro, eram aqueles que representam de forma mais fiel a coisa em si. Lou-
reiro reconhecia também que a paixão ou o interesse podiam levar o jornalista a 
retratar a realidade de uma ou outra forma. Diante desse estado de coisas de onde 
resulta a incerteza, o jornalista devia voltar-se para o “bem da pátria”: 

Ninguém nos paga; escrevemos, não com a mira no sórdido interesse; e nem 
ainda por amor da glória, ou celebridade do nome; um sentimento ainda 
mais nobre nos anima, é o amor da pátria, e da verdade; por isso não pou-
paremos nenhum dos que tem levado a nossa pátria à ruína e à perdição: 
nós os arrastaremos com execração, e os denunciaremos publicamente ao 
tribunal da opinião pública. Possam os nossos trabalhos ser de algum pro-
veito a estes dois ídolos do nosso coração – Pátria e verdade (O Portuguez, 1814, 
V. i: 14). 

Estes elementos apareciam como inseparáveis: ser jornalista é servir à Pátria, 
já que é na Pátria que reside o bem comum. A transformação que vai da cataloga-
ção de eventos até a informação destinada à sociedade nacional pode ser melhor 
identificada se descrevermos a circulação de notícias nas Gazetas de Antigos 
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Regimes. Estas Gazetas não eram destinadas à sociedade civil. Buscavam pres-
tar um serviço ao rei e criar um canal oficial de informações julgadas úteis pela 
Corte num momento em que esta ainda encenava o seu predomínio político. 
Nessa sociedade, as informações diziam respeito ao bom funcionamento do sis-
tema de ordens. Elas não buscavam encarnar a verdade e nem pretendiam tanto: 
devem ser encaradas antes como filtros criados para fornecer uma imagem da 
realidade mais adequada à monarquia. Não é à toa que elas sempre guardavam 
em suas páginas iniciais a autorização do rei e eram produzidas em seu tributo. 
Afinal de contas, eram compostas por vassalos e deviam ser orientadas pela 
dinâmica de funcionamento do absolutismo. Portanto, eram inadequadas para o 
desenvolvimento da reflexão deontológica fundamental para a incorporação de 
práticas e regras de rotina profissional jornalística. 

As informações disponíveis nas Gazetas não apenas independiam de um 
público consumidor como não eram destinadas ao serviço público, já que o 
público nem sequer existia. Para ilustrar essa diferença, podemos remeter o lei-
tor ao terremoto de Lisboa de 1755, diante do qual a única fonte regular de notí-
cias era a Gazeta de Lisboa. Longe de buscar oferecer pormenores acerca do evento, 
a Gazeta remetia o olhar do leitor para lugares longínquos do reino e, sobretudo, 
para fora dele. Antes, portanto, de informar, tinha como objetivo funcionar como 
um filtro da realidade, ajudando a afastar eventos que produziam desconforto. 
Não é por acaso que os jornais que nascem ao redor do esforço de Hipólito da 
Costa buscam qualquer distância da censura alegando sua utilidade para o rei. 
Contudo, ainda que aleguem estar prestando um serviço ao rei seus esforços já 
dependem de setores relativamente autônomos da sociedade civil e ajudam a cor-
roer estrutura fundamentais da vida cortesã. E é a emergência desses setores, 
que Habermas identificou como “burguesia” (2003), que permitiram a consolida-
ção de esforços regulares de escrita voltados para o serviço público. 

4. A NOTÍCIA E O AUTOR

O autor é uma vaidade daquele que escreve e uma simplificação daquele que ava-
lia, um ponto nodal que permite a rearticulação de outros textos e a reconfigura-
ção da experiência da leitura. Ele pode ser compreendido como uma ficção recon-
ciliadora, que permite o agrupamento de textos e a confecção de novos sentidos 
e, além disso, a tão importante imputação penal no contexto da modernidade. 
Dito isso, é preciso pensar que, muitas vezes, o autor é simplesmente perdido. 
No folheto de Bosquet-Deschamps, Pièces Politiques (1820), publicado em Paris 
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e que causou enorme controvérsia em torno da regência do reino português, o 
impressor se confundiu com um autor invisível e foi para a prisão. José Liberato, 
percebendo os riscos de uma publicação não assinada, advertiu logo aos seus 
leitores que precisava de nomes, ainda que evitasse publicá-los nas páginas de 
seu jornal. Joaquim de Freitas notava a vasta soma de documentos disponíveis a 
serem anexados no corpo do jornal. Eram documentos sem nome, traduzidos e 
retraduzidos, amarelecidos. O jornalismo, tanto quanto a história, se apresentava 
publicamente como uma coleção de vozes. 

Ao mesmo tempo em que se buscava um estatuto de autor para o jornalista, as 
funções dentro da redação começavam a sofrer segmentação. James Ralph apon-
tava, em panfleto de 1758, os vários ofícios necessários na rotina profissional jor-
nalística (Harris, 1983: 37). A prosperidade comercial da Inglaterra conduziu a um 
grande desenvolvimento do jornalismo enquanto atividade profissional, o que 
já permite perceber, no início do século XIX, o surgimento dos jornais diários 
independentes (Wasson, 2006: 69). Nesse contexto, a imprensa portuguesa se 
sedimentava tentando absorver o ritmo intenso da imprensa londrina, ao mesmo 
tempo em que buscava se destacar dela, observando-a e roubando-lhe temas. Esta 
imprensa, construída a partir da tradição britânica, não teve condições materiais 
para galgar o salto que demarcou o nascimento da imprensa diária. Não havia 
nem leitores e nem condições materiais suficientes para quebrar a barreira da 
imprensa artesanal e as rotinas jornalísticas mais concentradas no labor de 
um só indivíduo. O experimento diário de Rocha Loureiro com O Espelho durou 
menos de um ano, entre 1813 e 1814. Como observou Hipólito da Costa, ao mesmo 
tempo em que a imprensa inglesa representava um avanço quantitativo, regredia 
em termos da qualidade na confecção da notícia, que não podia ser averiguada 
em virtude da celeridade de um tempo em cuja aceleração o próprio jornalismo, 
enquanto prática textualizadora da modernidade, tomou parte: 

Imprimem-se em Inglaterra muitos periódicos diários, em que ficam regis-
trados 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 papeis 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 (Correio 
Braziliense, Vol IX: 730). 
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Da mesma forma em que o leitor era confundido pelo caráter cada vez mais 
súbito do aparecimento da notícia, o autor se afastava do texto. A imparcialidade 
do relato, logo transformada em neutralidade, fez, nas páginas do jornal, o autor 
dar lugar à marca. A imprensa portuguesa, nesse período, era uma empresa 
individual. O esforço decorrente da tentativa de se construir as “memórias do 
tempo” aproximava muito o jornalista do plágio. O principal trabalho dos jorna-
listas emigrados, antes da Revolução Liberal do Porto e da entrada em cena do 
Padre Amaro, dizia respeito à captação e tradução de documentos emitidos num 
contexto eurocêntrico. Esse esforço tornava muito constante a cópia de matérias 
contidas num jornal por outro, sem que houvesse, necessariamente, registro 
autoral. Sobretudo importavam os documentos que o editor desejava registrar, 
sua forma peculiar de selecionar e construir as memórias do tempo, colaborando, 
assim, para o “engrandecimento da sua pátria”. 

Os jornais portugueses em Londres inauguraram uma situação inusitada, 
na qual precisaram fugir da censura através da liberdade inglesa e, ao mesmo 
tempo, buscaram se afastar da sociedade inglesa culpando a Inglaterra pelo 
estado de inanição da indústria em Portugal. Esse duplo movimento pode con-
ferir ao livro de notícias, como formato durável e com pretensões de influir no 
curso dos acontecimentos futuros, maior grau de influência na escrita dos por-
tugueses (todos os jornais aqui estudados foram produzidos no formato de livro 
destinado à formação de coleções particulares). Vimos que Rocha Loureiro regis-
trou a paternidade da imprensa portuguesa emigrada a Hipólito da Costa. Mas 
Hipólito não inaugurou um formato e sim uma situação de exílio que ajudou a 
pensar a possibilidade de escrita no estrangeiro. A resposta tem sua dificuldade 
acrescida na medida em que o jornalista se apresentava mais como um compila-
dor de vozes do que um pretenso instaurador delas. Ele lançava luzes e conferia 
visibilidade, permitindo ao leitor refletir pelos seus próprios meios. Como lembra 
Michael Harris, a ambiguidade de pensar essa situação é nítida: 

in the context of the newspaper the term ‘author’ has a peculiar ambiguity. 
It is sometimes used of a compiler of news material, sometimes of a 
contributor of a particular essay and sometimes of the regular overseer of 
this sort of material. In combination with the universal anonymity, which 
obscures the origins of most newspaper content, the term ‘author’ becomes 
particularly elusive (Harris, 1983: 40). 

O jornalista, ao contrário do criador literário, convertia-se assim num 
jogador diante de um quebra-cabeças. Ainda mais quando, como no caso dos 
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jornalistas portugueses, tinha diante de si a sofisticada imprensa inglesa, a 
apropriação de tópicos, temas e argumentos acabava se tornando constante. E 
não só isso, a cópia pura e simples, acrescida apenas da tradução, já que o plá-
gio ainda não existia como categoria jurídica. Como lembram Maria Nunes e 
Fátima Pereira, 

Numa época em que os direitos de Autor não existiam, o plágio jornalístico 
é um expediente banal para a obtenção de informações para os seus leito-
res, a inexistência de ‘agências noticiosas’ e a morosidade dos transportes 
faziam com que o Investigador utilizasse notícias retiradas de outros perió-
dicos, artigos traduzidos, cópias declaradas de extratos de livros, etc., sem 
que isso representasse o mínimo motivo de escândalo para os redatores do 
jornal e seu público. O Investigador não foge à regra, além disso, publicado 
mensalmente é obrigado a socorrer-se da própria imprensa londrina para 
compilar as notícias sobre o estrangeiro, que irão compor as páginas inter-
nacionais (Nunes e Pereira, 1993: 202-3). 

Mais uma vez, deve-se recorrer ao pano de fundo cultural que configurou 
o Iluminismo. Importava para o divulgador do saber, ao mesmo tempo em que 
conquistar o mercado editorial, ver as suas ideias devidamente estampadas e à 
disposição do público. O Iluminismo era uma extensa conversa entre letrados e 
dispor de meios de publicação era fundamental para a manutenção do círculo 
de conversação. Daí os ares ufanos com que as novas descobertas científicas 
ou novas experiências intelectuais eram rapidamente catalogadas e colocadas 
à disposição da comunidade de letrados interessados. Como um movimento 
intelectual que pregava a transformação da sociedade a partir do incremento de 
informações disponíveis, elevando o público a um nível superior de cognição, o 
Iluminismo precisava divulgar-se. Portanto, mais do que o nome do autor em si 
mesmo, importava a propaganda inerente às práticas da Ilustração. Dessa forma, 
pode-se compreender melhor a facilidade do plágio literário e da cópia de temas 
e notícias: 

O que havia realmente era a noção de um patrimônio cultural, que os autores enri-
queciam com as suas ideias e com as suas obras, de que todos podiam aproveitar. 
No caso das publicações periódicas, achava-se ainda que a reprodução de 
textos já publicados tinha a vantagem de que “many fugitive pieces which 
would otherwise have been lost, were thus preserved to posterity”. Os 
próprios editores enalteciam frequentemente os seus jornais com o argu-
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mento de que apresentavam o melhor que se publicava nos de Londres. 
Quando muito, indicavam a origem dos textos (Sousa, 1988: 133, grifos 
nossos). 

Ao mesmo tempo em que isso facilita a compreensão do relacionamento dos 
jornais com o projeto Iluminista, torna mais difícil mapear as vias específicas 
percorridas pela informação. A coleta de novas notícias, como reclamava Hipó-
lito da Costa, permanecia uma tarefa hercúlea e Portugal não tinha suficiente 
intimidade com o mercado editorial (ou sequer tinha uma esfera pública) para 
facultar um trânsito alargado de papéis e discursos. Para facilitá-la, os jornalistas 
desenvolveram itinerários fixos para alcançar notícias e preencher a estrutura 
de seus jornais. Longe do estágio complexo que adquiriram atualmente, essas 
primeiras manifestações jornalísticas possuíam expedientes bastante modes-
tos que, contudo, nas mãos de um único indivíduo, tornavam-se uma verdadeira 
“mensagem à Garcia”. Um destes recursos, e talvez o principal deles, foi a mala 
postal que, em Londres, não se distanciava muito dos centros de ebulição comer-
cial e intelectual próximos dos portos no Rio Tâmisa. Como argumentam Maria 
Fátima Nunes e Sara Pereira, a mala postal foi 

particularmente cobiçada pelos jornalistas que dela retirariam informações 
que os ofícios ocultassem, ou trariam à luz do dia os projetos dos represen-
tantes políticos no estrangeiro. Diplomatas eram também e, em espacial, os 
militares. Para eles a época napoleônica representa o manancial informa-
tivo das movimentações do exército, as manobras, as ordens, os pareceres, 
etc., por outro tem a função propagandística, e desinformativa que procura 
desarticular o inimigo, demonizando-o, ao mesmo tempo em que se enalte-
cem as vitórias e a superioridade do exército invasor de Napoleão (Nunes e 
Pereira, 1993: 207). 

Também ajudavam a compor o noticiário as abundantes cartas enviadas pelos 
correspondentes, requisitadas como necessárias para a manutenção de um fluxo 
regular de informações. Os leitores eram avisados para onde e quando deviam 
escrever. Joaquim de Freitas do Padre Amaro foi, nesse sentido, um pioneiro por 
ter garantido o subsídio regular do correspondente português chamado de “Juiz 
dos Arcos”. Rocha Loureiro, por sua vez, advertia o seu leitor da dependência em 
que O Português estava do contato com correspondentes em língua portuguesa. 
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E, além disso, ajudou a lembrar que nesse momento o jornalista era também e 
talvez acima de qualquer outra coisa um homem de letras: 

Nós convidamos todos os homens de letras e amigos da humanidade, a que nos 
ajudem com suas luzes, avisos, e conselhos, enviando-nos seus planos, sis-
temas e comunicações, que sendo, como esperamos, decentes, e doutrinais, 
serão inseridos no nosso periódico com o nome de seus Autores, ou sem ele, 
como lhes agradar: a oficina deste Periódico, onde tais comunicações deverão 
ser remetidas Frances de porte, será também em breve determinada e anun-
ciada no mesmo aviso (O Português, 1997: 145, grifos nossos). 

Noutras palavras, ele requisita que os homens de letras e amigos da humanidade 
colaborem: o alimento da notícia consistia assim num trânsito contínuo entre 
Autor, Jornal e Leitor. Aliás, esse fluxo também era o fluxo do projeto iluminista. 
O jornal iluminaria na mesma medida em que era iluminado pelos seus leitores, 
numa rede que funcionava a partir das colaborações dos participantes. Não há 
como separar este esquema do ideal da República das Letras. O Leitor era tam-
bém o Correspondente e, assim, passava a participar ativamente da confecção 
dos sentidos de cada edição do jornal, ainda que fugisse, a todo o momento, da 
condição de autor. Para José Liberato,

Para segurança e guia do Redator, será ainda necessário que os Srs Correspon-
dentes assinem suas correspondências, quando elas sejam tais que exijam 
esta formalidade; todavia seus nomes se poderão ocultar se assim o dese-
jarem, porque a razão desta cautela é só para que o Redator possa avaliar o 
grau de crédito que deve dar às correspondências que receber (O Campeão, V. I, 
julho de 1819: 5, grifos nossos). 

Raramente os correspondentes se nomeavam. Faziam isso apenas quando 
precisavam demonstrar publicamente seus próprios atributos liberais postos em 
questionamento por alguma situação política crítica. Quanto à ideia do crédito 
literário, permanecia fundamentalmente ligada ao esquema meritocrático pro-
pagandeado pelas letras românticas e os louros literários da boa escrita deviam 
ser registrados. Este é um duplo movimento: enquanto as Letras buscavam pelo 
autor, o Jornalismo tentava afastá-lo, já que o autor prejudica a imparcialidade do 
texto. Portanto, tanto o crédito quanto a imputação penal foram motores para o 
desenvolvimento das funções autorais. Por outro lado, havia a tentativa do Leitor, 
na função de Correspondente, direcionar a atenção do jornalista para uma ou 
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outra matéria de importância. Heliodoro Carneiro, cujos méritos literários não 
eram muito pronunciados, escrevia para o Correio Braziliense pedindo uma maté-
ria sobre a demora do rei no Brasil: 

Assim que receber esta veja se arranja um artigo em que faça ver aos por-
tugueses a necessidade da demora ainda do rei no Brasil bem a seu pesar, 
e em que diga, como por informação, que teve do Rio de Janeiro; que o Rei, 
desejando contentar de todo o modo uma nação que lhe é por todos os moti-
vos cara, tem determinado fazer chamar deputações de todos os tribunais 
(Carneiro, 1821: 71). 

O Leitor, quando se colocava na posição de Correspondente, assumia o dis-
curso da marca do Jornal. As marcas eram apenas exíguas, indicações de que o jor-
nalista se posicionava de uma ou outra forma diante do estado de coisas do Reino 
Luso-brasileiro. Assim, havia um flerte com as ideias expostas pelo autor, muito 
diferentemente do que acontecia diante da imprensa londrina, em que o afasta-
mento dos jornalistas garantia uma maior liberdade para os correspondentes. 

Evidentemente, os leitores escreviam buscando fixar sentidos sobre uma 
determinada ordem de coisas e influir no curso dos eventos. Mas não deixavam 
de observar, como no caso do seguinte Leitor do Correio Braziliense, que esses 
rumos podiam ser deteriorados pela interpretação equivocada que constante-
mente era eco das informações publicadas nos jornais: 

Não sei se valha a pena importuná-lo e aos seus Leitores sobre os Rebeldes e 
Salteadores de Pernambuco; mas como cá na Europa sempre soam as cousas 
com estrondo pelas Trombetas dos gazeteiros, e se lhes dá diferente sentido, 
desejara me quisesse dar um pequeno lugar no seu Jornal para umas bre-
ves observações sobre a matéria (Correio Braziliense, Vol XVIII: 582, grifos 
nossos). 

O sentido dos acontecimentos, assim, podia continuamente se esvair diante 
das trombetas dos gazeteiros. Para evitar perder esse sentido primordial, extraído 
diante de circunstâncias que não viriam tornar a se repetir, era preciso determi-
nar as regras do fazer jornalístico, adotando desde procedimentos heurísticos de 
simplificação dos dados nos documentos até uma roupagem mais atraente, capaz 
de capturar leitores distantes. Joaquim de Freitas percebia que sua influência 
sobre seu leitor estava diretamente ligada à sua capacidade de manipular bem a 
retórica, poupando o leitor de mergulhar por conta própria num oceano de docu-
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mentos para os quais não estava nem preparado e nem disposto a ler. A notícia 
assim se misturava ao seu rótulo e à marca do jornal. Dizia Freitas: 

Não será avultado este Periódico em cópias de leis, portarias, decretos, alva-
rás, consultas, avisos e outras peças oficiais. Nisto nos impomos uma condi-
ção, que nos é desvantajosa; porque estas matérias poupam muito trabalho 
aos jornalistas e são, de ordinário, os enche-pança dos periódicos, o que faz 
que alguns deles sejam tão barrigudos: e sempre nos causou lástima o ver 
que lhes vendiam, como coisa nova, o que de lá vem e que, quando lá chega, 
já todos os cegos o sabem de memória. Contudo, se os desejarem, pela razão 
de serem impressos em papel inglês, digam quantas toneladas querem, e 
nós lhes indicaremos o armazém, onde se poderão encontrar quantas cargas 
pedirem (Padre Amaro, Janeiro de 1820: 7-8).

O autor, nesse sentido, era visto como parte de um processo de seleção e reco-
lha de material, traduzindo-o em linguagem acessível ao público. Linguagem 
acessível significa criar condições para que o jornal possa ser usufruído pela 
maioria dos interessados na leitura. A sugestão de Freitas não dizia respeito ape-
nas a dar um trato no conteúdo e torná-lo mais sucinto e pessoal. Era também 
ultrapassar o documento oficial e apresentá-lo segundo procedimentos heurís-
ticos capazes de tornar a realidade mais perceptível. Vimos que o documento 
político se impunha muitas vezes como notícia. Por si só, ele era representação da 
verdade, na medida em que mobilizava vastos conjuntos de homens para deter-
minados fins e a realização nacional seria o final-em-si-mesmo dessa produção 
jornalística. Diante disso, Freitas sugeria que o papel do jornalista era interpretar 
o documento e dispô-lo de forma que o leitor se entretenha já que, além de fonte 
de informação, o jornal era também entretenimento. Nisso, por fim, está claro 
o papel da classe média sobre o fluxo da escrita. Freitas parece ser o primeiro 
entre os seus pares a detectar com clareza esse público anônimo que busca diver-
são ao invés de documentação exaustivamente arrolada. A tarefa do jornalista 
ganha aqui mais um passo no sentido de se afastar do arquivismo. E, assim, o 
jornalismo se aproximou da busca por técnicas de resumo e interpretação das 
informações adquiridas através de fontes e, também, de uma estética da notícia.

Mesmo, contudo, entre os documentos oficiais, que catalisavam de forma 
direta as ações dos indivíduos, os jornalistas portugueses em Londres começa-
ram a perceber imprecisões. Sobretudo durante o belicoso período napoleônico, 
os jornalistas descobriram que os governos buscavam plantar informações falsas 
nos periódicos para adquirir vantagens na guerra. Foi precisamente a guerra que 
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produziu o maior número de reflexões sobre a veracidade da “notícia”. Conforme 
os lados do conflito em que são produzidos, os relatos podiam assumir diferentes 
ângulos e configurações. E, assim, avançava-se na compreensão de que a notícia, 
longe da tradução do acontecimento, era um relato sobre ele. Sua validade residia 
na contraposição de fatos e argumentos. Nesse sentido, Rocha Loureiro, ainda no 
seu Espelho, em 1814, notava como Napoleão Bonaparte era pródigo no artifício de 
usar as notícias em prejuízo da verdade e em proveito da França imperial: 

A notícia da tomada de Dantzig por capitulação não foi acreditada por alguns 
jornalistas Ingleses. Isto procede algumas vezes do espírito de partido que 
os influi: não que este espírito se possa de forma alguma confundir com 
alguma coisa que indique o menor sentimento favorável ao comum opressor 
do gênero humano, mas que respeita unicamente ao juízo que formam os 
diversos partidos da linha de política que o Governo deve seguir sobre os 
negócios do Continente; pelo que este espírito de partido produz um bom 
efeito, e é que obriga a escrutinizar miudamente todas as notícias e a consi-
derar todos os acontecimentos antes que se acreditem, e a pesar com exati-
dão todas as medidas públicas, antes que se adotem (O Espelho, V. I, 1814: 5).

Loureiro questionava, ainda que apenas quando conveniente, a veracidade 
dos relatos de suas fontes. Assim como os outros jornalistas portugueses, ele tra-
balhava para criar dispositivos para levar ao leitor informações mais precisas. 
Quer dizer, buscava um estatuto capaz de legitimar a sua profissão, lentamente 
identificada com a imparcialidade, a opinião pública, os processos de coleta de 
dados, a participação dos leitores, o cruzamento de informações conflitantes, a 
simplificação das informações e a “difusão” ampla de conteúdos considerados 
importantes para o funcionamento da comunidade política. Contudo, o mesmo 
Loureiro lamentava ser incapaz de perscrutar até onde chegou a validade das 
notícias produzidas em terras distantes, às quais só tinha acesso através de 
periódicos estrangeiros ou de correspondências. Evidentemente, não era capaz 
de lançar equipes de repórteres ou recorrer a agências de notícias para verificar 
o ritmo mais global e amplo dos acontecimentos. Limitava-se a fornecer a maior 
documentação possível sobre os lados envolvidos nos conflitos a partir daquilo 
que, de forma um tanto dispersa, chegava através das malas postais, informa-
ções verbais, correspondências ou mesmo outros jornais estrangeiros. 

A dificuldade de obter registros confiáveis ou organizar relatos de forma a 
excluir componentes subjetivos é um dos tópicos mais discutidos nas teorias do 
jornalismo. A história da conversão do evento em notícia envolve desde as trocas 
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de epístolas e suas várias ramificações, a dispersão de boatos, as malas-postais, 
as fontes regulares de conversação nos cafés, dentre tantas outras práticas que 
podem estar situadas nos liames da organização do jornalismo enquanto prá-
tica moderna e relacionada com a organização do tempo presente. Imaginamos, 
nesta altura, ter lançado algumas perguntas difíceis de serem respondidas: a 
fixação da profissão jornalística não possui um momento exato. Ela pode estar 
localizada mais precisamente nos correios informativos destinados a indivíduos 
privados, dada sua vontade de garantir emancipação das informações de colo-
ração corporativa publicadas nas gazetas de Antigo Regime. Na medida em que 
estes correios se tornaram mais especializados, requerendo a presença de um 
indivíduo capaz de informar com segurança e competência outros indivíduos 
livres que pagavam pela informação adquirida, temos traços precisos de uma ati-
vidade profissional. O jornalismo, portanto, depois do próprio jornal, está dire-
tamente vinculado à desestruturação das arquiteturas de poder que obstruem 
o fluxo livre da informação. Ele não pode ser exercido e nem pensado sem essa 
liberdade intrínseca de que dispõe o jornalista para se manifestar sobre o con-
teúdo daquilo que é informado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, buscou-se investigar as práticas jornalísticas a partir da comu-
nidade portuguesa no exílio. A consolidação destas práticas, em primeiro lugar, 
derivou da necessidade socialmente estabelecida da apresentação pública da 
notícia e mesmo de uma reflexão sobre o tempo que admitia a novidade e a trans-
formação constantes como seus elementos intrínsecos. A aceleração do tempo, 
por seu turno, rompia com saberes escorados na tradição e abalava os alicerces 
da sociedade corporativa de Antigo Regime, abrindo espaço para a composição de 
forças políticas do moderno Estado nacional. No seio da nação, indivíduos anôni-
mos puderam participar da vida política através da esfera pública, na qual, mani-
festando-se numa língua comum sobre uma política nacional, reforçaram os 
laços de pertencimento à “comunidade política imaginada” a partir do fenômeno 
que Benedict Anderson denominou formação da “consciência nacional” (1989). 

Foi a abertura destes espaços que permitiu ao jornalismo se lançar na emprei-
tada de conquistar um público amplo. O jornalismo tomou, na condição de 
narrativa sobre um presente perpétuo num horizonte de expectativa nacional, 
crescente importância e substituiu as crônicas da corte presentes nas gazetas 
de Antigo Regime. É importante deixar bem claro aqui que jornalismo não se 
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confunde com a simples apresentação da notícia. Ele é incompatível com as prá-
ticas de divulgação de notícias nos Antigos Regimes, requerendo um conjunto de 
noções relativas ao público e à publicidade, à liberdade de imprensa e à plurali-
dade de narrativas. As Gazetas publicadas em nome do rei tinham como objetivo 
mais explícito construir um filtro para ocultar tensões políticas e manter ade-
quadamente o rei no centro da hierarquia social. Portanto, eram mais um tipo 
de prática corporativa que não se pode confundir com a informação direcionada 
por indivíduos livres para os setores cada vez mais dinâmicos da sociedade bur-
guesa, no que o jornalismo adquiriu suficientes elementos para ser refletido e 
transformado numa proposta civil e, por fim, se institucionalizado na condição 
de esfera pública. 

Jurgen Habermas, ainda que indiretamente, apontou com precisão as condi-
ções de funcionamento e consolidação do jornalismo. O que o autor chamou de 
“esfera pública burguesa” está ligado à ideia de um “tribunal da opinião pública” 
segundo o qual, num primeiro momento, os indivíduos expressariam seus gos-
tos e preferências publicamente, garantindo o estabelecimento de uma “burgeo-
ning print culture” (Melton, 2001: 1) ou um “quarto poder civil”. De uma forma 
simplificada, o autor vê na crescente necessidade de expressão pública os anseios 
da sociedade civil, uma camada da população ligada à liberdade econômica e polí-
tica que não possuía nenhum vínculo mais direto com o exercício da autoridade 
do Antigo Regime. Ao redor dessa esfera pública identificada com produtores de 
cultura passou a orbitar um número crescente de indivíduos privados interessa-
dos em fazer a sua opinião circular. Num primeiro momento, sobre a produção 
de outros indivíduos privados, num segundo, sobre o próprio Estado (Koselleck, 
1999). Tanto quanto, portanto, as lojas maçônicas, os salões e os cafés, os jornais 
forneceram um meio através do qual os indivíduos podiam fugir do sufocante 
silêncio de um Antigo Regime em que a virtude brotava necessariamente das 
encenações da vida cortesã. Essas condições parecem ter não apenas gerado o 
surto de periódicos como também levado a uma formalização da profissão jor-
nalística, o que ajudou a garantir a legitimidade dos impressores e literatos que 
precisavam sobreviver das formas regulares de produção impressa e fugir ao 
controle do Antigo Regime. 

Neste capítulo foi possível ainda verificar as várias dificuldades de financia-
mento da empresa jornalística na tentativa de se apresentar como prática social-
mente válida, transitando entre tradicionais mecenas instalados no Estado de 
Antigo Regime, negociantes que buscavam a quebra de monopólios estatais e lis-
tas de subscritores ainda vagamente identificadas com a classe média, mas insu-
ficientes para custear as ainda bastante caras publicações periódicas. A busca por 
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ingressar nos vínculos impessoais de mercado e criar uma aproximação com o 
leitor por meio da marca era vista pelos jornalistas como garantia de liberdade, já 
que podia fornecer condições independentes de escrita. Esta é uma transição fun-
damental entre o panfletarismo e o jornalismo como modernamente entendido. 

Por outro lado, para garantir a venda do jornal e criar um vínculo sólido com 
um público leitor anônimo, o jornalista precisava fortalecer uma marca edito-
rial e afastar-se dos demais jornalistas que disputavam espaço na esfera pública 
ainda embrionária. Este processo de disputa levou também a uma autocrítica das 
funções do periodista e ao refinamento editorial patente em publicações cada 
vez mais sensíveis aos clamores dos leitores. A experiência pioneira de Hipólito 
da Costa, livre da censura e de coerções mais diretas no interior do Estado por-
tuguês, permitiu-lhe incorporar temas e estratégias da imprensa inglesa fami-
liarizando o seu público leitor e criando caminhos de redação jornalística gra-
dativamente aperfeiçoados pela comunidade de escritores públicos em Portugal 
e no Brasil. Por várias vezes viu-se, por outro lado, como o periodista ameaçado 
buscava inviabilizar a concorrência dos demais, inclusive por meio do acesso à 
polícia ou a outro tipo de coerção direta. 

Viu-se ainda, como parte do processo de consolidação de um modus operandi 
específico do jornalismo em detrimento da literatura, a criação da reportagem 
como observação direta e regular da realidade por meio de indivíduos indepen-
dentes. É lógico que as empresas individuais dos portugueses no exterior, ainda 
bastante precárias, não podiam contar com funcionários específicos para isso. 
Elas buscaram suprir essa demanda através da correspondência e da contribui-
ção ativa e espontânea dos seus leitores. Joaquim de Freitas, por exemplo, conse-
guiu estabelecer um trânsito regular de informações sobre as Cortes de Lisboa 
através do seu observador Juiz dos Arcos. Este se tornou, portanto, outro ele-
mento da caracterização do jornalismo e da especialização da empresa jornalís-
tica. Paralelamente, surgiram marcas distintivas do jornalismo com relação aos 
gêneros literários, como a obtenção de prova por meio do relato ou do documento, 
a busca por sopesar os lados em conflitos almejando imparcialidade e libertação 
das paixões e, por fim, no contexto de construção da nação, a luta ativa para for-
necer serviço público útil.

Por fim, viu-se como os jornais se apresentaram como uma coleção de 
vozes públicas, por vezes bastante opacas, e o autor se diluiu em meio a uma 
vasta documentação e da contribuição de leitores raramente identificados pelo 
seu nome real. Tornou-se comum a cópia de documentos de outros jornais e a 
simples tradução, de forma que os primeiros jornais aqui vistos mais parecem 
enormes calhamaços de documentos oficiais, portarias e diários de guerra do 
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que notícias. O redator cuidava solitariamente de todo o processo de produção do 
jornal, desde a coleta dos documentos até a impressão, como no caso de Hipólito 
da Costa que custeou uma tipografia particular. Esta função, portanto, antes da 
especialização da redação, via-se dispersa na tarefa monumental de composição 
do jornal, por um jornalista que ainda se confundia com a figura de “homem de 
letras”. 

BIBLIOGRAFIA

Fontes primárias
A Navalha de Figaró (1821). s/autoria. Londres.
Argus (1809). José Anselmo Correia. Londres.
Balbi, Adrien ([1824] 2004). Essai Statistique sur le royaume de Portugal et d Álgarve. Lisboa: 
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