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INTRODUÇÃO

Na introdução de A era das revoluções (2010), Hobsbawm elenca 21 palavras1 
criadas ou que ganharam significado moderno entre 1789 e 1848, período 
no qual o mundo passou por profundas transformações. Essas palavras 
estão no epicentro daquelas mudanças sociais, políticas, econômicas e cultu-
rais. Entre elas, o autor relaciona os termos jornalismo, ideologia e liberal. Par-
tindo dessa premissa, este estudo analisa qual o discurso propagado pela 
imprensa luso-brasileira no revolucionário início do século XIX na América do  
Sul, onde se insurgia a ruptura entre o Antigo Regime e o Regime Liberal, onde 
territórios deixavam de ser possessões para se tornarem nações livres. 

Em meio a este lapso de 60 anos da “dupla revolução” conforme denomina 
Hobsbawm – Revolução Francesa de 1789 e Revolução Industrial Inglesa de 1848 
– emerge a figura de Napoleão Bonaparte cujas invasões promovidas reconfigu-
raram o mapa geopolítico europeu, inclusive com efeitos diretos no Continente 
Americano. A prisão da família real espanhola, pelos franceses, desencadeou o 
movimento emancipacionista de suas colônias na América e a transformação em 

1 As palavras referenciadas por Hobsbawm (2010: 19) são: Indústria, industrial, fábrica, classe média, 
classe trabalhadora, capitalismo, socialismo, aristocracia, ferrovia, liberal, conservador, nacionalidade, 
cientista, engenheiro, proletariado, crise (econômica), utilitário, estatística, sociologia, greve e 
pauperismo. 
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repúblicas; por outro lado, o salvo-conduto da família real portuguesa refugiada 
no Brasil manteria, inicialmente, este país ainda sob domínio lusitano, mas com 
possibilidades de estender o domínio do império português sobre estas colônias 
espanholas.

Neste contexto socio-histórico, os jornais Correio Braziliense, do brasileiro 
Hipólito José da Costa, e O Português, do lusitano José Bernardo da Rocha Lou-
reiro, que se denominavam liberais, reformistas e até revolucionário – no caso de 
O Português – engendraram um discurso aparentemente contraditório: defende-
ram a independência das colônias espanholas, mas condenaram enfaticamente 
a Revolução Pernambucana de 1817, de natureza republicana e emancipatória da 
província de Pernambuco.

Era um período em que jornais e jornalistas não escondiam suas ideologias e 
posicionamentos ante aos acontecimentos e que não apenas reportavam os fatos, 
mas buscavam influenciar ou até mesmo interferir em seu desdobramento junto 
à esfera pública. Nesta perspectiva, a análise desses dois jornais contribui para 
a compreensão sobre qual foi a abordagem da imprensa sobre estes episódios e 
principalmente sobre qual a ideologia que disseminavam por meio de constru-
ções discursivas. Pelo que se verifica na historiografia, praticamente todos os 
enlaces notificados pela imprensa na época ficaram para os registros dos livros 
de história atuais. Assim, analisar a atuação daquela imprensa, é também contri-
buir para o entendimento de parte daquela história. 

A independência dos Estados Unidos (1776) e a Revolução Francesa (1789) lan-
çaram as primeiras luzes sobre os ideais emancipacionistas e republicanos na 
América Latina. A prisão de Carlos IV, rei da Espanha, por Napoleão Bonaparte, e 
a fuga de Dom João VI para o Brasil, foram fatores decisivos neste processo que 
modificou o mapa geopolítico da região. 

A onda emancipacionista irrompe em 1810, com a Revolução de Maio, na qual 
Buenos Aires rebela-se contra a Espanha – mas sem declarar independência –, 
elege seu presidente e tenta anexar o Paraguai, o Uruguai (Banda Oriental) e o 
sul da Bolívia, o que não dá certo: a parte boliviana foi retomada pelo vice-reinado 
do Peru já em 1811; o Uruguai reagiu com Artigas; o Paraguai resistiu até 1813 
quando declara-se independente. A Argentina conquista sua independência em 
1816. Neste ano, o Uruguai é invadido e anexado ao Brasil como Província Cispla-
tina, e só se tornaria independente em 1825. Porém, a primeira colônia espanhola 
efetivamente independente foi a Venezuela em 1811. O Chile se tornaria indepen-
dente em 1818, México e Peru em 1821, Equador em 1822 e Bolívia em 1825. Todos 
sob o regime republicano.
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Embora o Brasil tenha sido a última república instaurada na América do Sul 
em 1889, já em 1817 eclodia a Revolução Pernambucana e em 1824 a Confederação 
do Equador que, conforme Aristheu (1976: 32), foram “os movimentos mais sérios, 
de conteúdo ideológico republicano e com a participação popular”, ocorridos no 
Brasil até a Proclamação. Ainda que de curta duração – 6 de março a 19 de maio de 
1817 –, a Revolução Pernambucana foi a única que chegou ao poder e durante 75 
dias Pernambuco se tornou um Estado republicano. Porém, ambos os movimen-
tos foram debelados com requintes de crueldade por Dom João VI e Dom Pedro I, 
respectivamente.

A elite e o povo aderiram ao movimento de 1817, mas com propósitos distin-
tos. A primeira almejava o poder político e ideológico; o segundo buscava garan-
tir condições básicas de sobrevivência. Um ponto de divergência entre os dois 
grupos era a permanência do regime escravocrata. A despeito das diferenças, 
foi instalado o governo provisório liderado por Domingos José Martins. O novo 
governo tomou posse do tesouro da província, promulgou a constituição republi-
cana e separou os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Foram ainda abo-
lidos alguns impostos, reajustado o soldo dos militares, permitida a liberdade de 
imprensa e de culto religioso, embora o catolicismo fosse mantido como religião 
oficial.

Fatores políticos, econômicos e sociais internos e a conjuntura internacional 
são apontados como as principais causas da Revolução Pernambucana. Teve como 
base ideológica os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, içados 
pela Revolução Francesa, e a independência dos Estados Unidos, acontecimentos 
amplamente divulgados principalmente pela maçonaria pernambucana. Havia 
ainda o sentimento antilusitano nutrido por muitos pernambucanos em razão 
de os portugueses ocuparem os principais cargos públicos na corte brasileira.

A chegada a Família Real em 1808 havia acirrado essas diferenças, agrava-
das agora por fatores econômicos. A abertura dos portos em 1808 e os tratados 
de 1810 com a Inglaterra retiraram dos comerciantes portugueses o monopólio 
na comercialização dos produtos brasileiros na Europa e com isso amargaram 
grandes prejuízos. Para compensar as perdas, a partir de 1815 estes negocian-
tes aumentaram abusivamente os preços dos gêneros de primeira necessidade, 
levando os pernambucanos à miséria. A crise foi acentuada com a queda do preço 
do açúcar e do algodão no mercado internacional em 1815, e pela redução da pro-
dução agrícola provocada pela seca de 1815 e 1816. Os altos impostos cobrados 
para custear as despesas da Corte no Rio de Janeiro, a má gestão dos recursos 
públicos, a corrupção e as despesas com as guerras no sul da América avoluma-
ram ainda mais a lista de insatisfações dos pernambucanos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
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O movimento eclodiu em 6 de março, quando o governador da província, Cae-
tano Pinto de Miranda Montenegro, determinou a prisão, no regimento de arti-
lharia em Recife, do capitão revoltoso José de Barros Lima, o Leão Coroado. Este 
reagiu e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro. Com outros 
militares rebelados, tomou o quartel e a rebelião chegou às ruas. O governador se 
refugiou no Forte do Brum, onde se rendeu.

Os episódios nas colônias espanholas e em Pernambuco repercutiram na 
imprensa luso-brasileira e internacional. Mais que repercutir, Hipólito da Costa 
e José da Rocha Loureiro tiveram papel ativo no processo, com Hipólito nego-
ciando armas e recursos financeiros em prol dos movimentos na América e repu-
diando a insurreição em Pernambuco. Foi um episódio em que o jornalista saiu 
do campo discursivo e se insurgiu no campo da ação.

O objetivo deste estudo, certamente, não é reconstituir as causas, consequên-
cias e circunstâncias desses dois episódios, até mesmo por conta de suas com-
plexidades e em razão da bibliografia existente que analisa os mesmos do ponto 
vista histórico, econômico, entre outros. A ênfase aqui é a análise do discurso 
engendrado pelos dois jornais na representação destes acontecimentos. A busca 
de uma decifração do tipo de informação e análise jornalística que seus leitores 
receberam à época. Os dois referenciais de análise são o Correio Braziliense e O 
Português, que gozavam de prestígio internacional, com circulação no Brasil, Por-
tugal e Inglaterra. Portanto, foi por meio desses periódicos, entre outros como 
o britânico Morning Chronicle, que os homens letrados de então da Europa e da 
América tomaram conhecimento e formularam seus juízos sobre estes fatos.

Esta análise tem por base a Teoria das Representações Sociais, formulada por 
Moscovici, e que busca compreender como o sujeito faz para entender o mundo 
e para se comunicar. Preocupa-se com a inter-relação entre sujeito e sociedade 
e como se dá o processo de construção do conhecimento por meio das relações 
sociais cotidianas. Assim, busca-se aqui, analisar de que modo sociedade e indi-
víduo formataram as representações do Correio Braziliense e de O Português sobre 
a independência das colônias espanholas e da Revolução Pernambucana e de que 
modo ambos construíram suas representações para a sociedade. 

A parte dessa pesquisa relativa ao perfil do jornalista João Bernardo da Rocha 
Loureiro, de seu jornal O Português e sua atuação em relação a Revolução Per-
nambucana, foi desenvolvida durante o estágio pós-doutoral2 realizado na Uni-

2 Na pesquisa de pós-doutorado foram analisados 12 volumes da primeira fase de O Português (1814 a 
1822) que totalizam 71 edições e 6.350 páginas. Desse volume depreenderam sete temáticas principais 
relativas às consequências da estadia da família real portuguesa no Brasil, e que foram analisadas 
por este pesquisador. Esses temas foram: a) fuga da Família Real para o Brasil; b) abertura dos portos 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_de_Barros_Lima&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbosa_de_Castro&action=edit&redlink=1
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versidade do Porto (Portugal), sob a tutoria da professor Jorge Pedro de Sousa, 
de setembro de 2014 a setembro de 2015, como bolsista da Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A seção relativa a Hipólito 
da Costa e seu Correio Braziliense, bem como a análise da articulação editorial de 
ambos os jornais e do posicionamento de O Português em relação aos conflitos na 
América foi desenvolvida para este artigo. Ambos fazem parte de uma casta de 
periódicos luso-brasileiros publicados em Londres quando da invasão francesa 
em Portugal.

1. A IMPRENSA LUSO-BRASILEIRA EM LONDRES

“Investigador e Campeão morreram; O Português está, coitado, a dar os últimos 
alentos; só o Correio Braziliense, que os viu nascer, e até pode dizer que foi seu Pai, 
está gozando perfeita saúde e promete durar longos anos!”3A descrição do cenário 
da imprensa portuguesa em Londres é de Rocha Loureiro poucos meses antes 
do fechamento de seu jornal O Português, ocorrido no início de 1822. O Correio 
Braziliense, apesar dos votos do confrade, também encerraria suas atividades em 
dezembro daquele ano. Era o fim dos quatro principais jornais luso-brasileiro em 
território londrino no início do século XIX. Três deles – Correio, O Português e O 
Campeão – por mais de uma década semearam o liberalismo em Portugal e no 
Brasil.

Mais que críticos em relação a “inércia” de Dom João VI e a “incompetên-
cia” de seus ministros, a maioria deles destilava análises contundentes sobre o 
sistema político vigente e a precária realidade na qual estavam imersas as duas 
nações. Principalmente, propunham reformas e apresentavam alternativas de 
ordem política, econômica e social visando superar a crise e fortalecer o império 
luso-brasileiro. Praticavam o incisivo jornalismo de opinião do século XIX que 
não se limitava a relatar fatos, mas produzir acontecimentos; o jornalista não era 
apenas “testemunha ocular da história”, mas um “escritor político” que visava 
influenciar no curso da história, persuadir e formar a opinião pública emergente. 
Era o pleno exercício do jornalismo de causa promovido pelo publicista na con-
quista de corações e mentes.

brasileiros em 1808 e os tratados de Comércio e de Amizade celebrados com a Inglaterra em 1810; c) 
possível retorno da Corte para Portugal em 1814; d) elevação do Brasil à condição de reino em 1815; e) 
união/separação entre Brasil e Portugal; f) a possível formação do império sul-americano integrado 
pelo Brasil e as ex-colônias espanholas na América; g) Revolução Pernambucana (Fernandes, 2015).
3 O Português, 1822, vol. 12, n.º 71: 433.
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O movimento da imprensa portuguesa em cidades europeias4 eclodiu ainda 
durante as invasões francesas em Portugal e foi em Londres que encontrou terri-
tório mais fértil, não só por questões de natureza política – estar longe do alcance 
da censura do governo e do Tribunal da Inquisição portuguesas – mas também 
por questões econômicas nas quais comerciantes portugueses estabelecidos na 
capital inglesa, no Brasil, em Lisboa e em outras cidades do norte da Europa tive-
ram papel decisivo como apoiadores destes jornais (Tengarrinha, 2002: 226).

A motivação para este apoio estava na tentativa de reverter o quadro de deca-
dência em que se encontravam seus negócios. “Entre 1789 e 1806, o comércio 
geral português quadriplicou” (Tengarrinha, 2002: 220) estimulado por fatores 
externos como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e as 
guerras europeias que se seguiram. Ainda mais significativa era a inserção dos 
produtos brasileiros nos novos mercados, o que em 1796 representava 87% das 
exportações intermediadas por Portugal, com destaque para o algodão e o açú-
car. Apesar da diversificação de mercados, a Inglaterra permanecia como a maior 
consumidora de produtos luso-brasileiros e os negociantes portugueses que deti-
nham o privilégio nesta comercialização superaram os ingleses em Lisboa e pas-
saram a ter maior destaque como intermediadores das exportações portuguesas 
para vários países.

Porém, após franca ascensão por mais de duas décadas, os negociantes portu-
gueses começam a acumular perdas com a abertura dos portos brasileiros em 1808, 
agravadas pelo Tratado Comercial firmado entre Portugal e Inglaterra em 1810. 
Assim, em 1811, foi criado o Clube de Negociantes Portugueses de Londres com o 
objetivo de “melhor defender os seus interesses e fazer valer os seus direitos junto 
às autoridades britânicas como do seu próprio governo” (Tengarrinha, 2002: 245). 
O grupo realizava seus encontros na taverna City of London, local de forte confluên-
cia de portugueses emigrados em Londres e frequentado por intelectuais, jornalis-
tas e comerciantes. Uma das iniciativas do grupo foi apoiar a publicação de jornais 
que defendessem suas proposições. A extensa rede formada por estes comerciantes 
e seus agentes também facilitava a difusão desses periódicos.

O primeiro da linhagem desses jornais foi o Correio Braziliense ou Armazém Lite-
rário5 editado pelo brasileiro Hipólito José da Costa, de junho de 1808 a dezem-

4 Conforme Tengarrinha (2002), em Paris foram lançados O Observador Lusitano em Paris ou coleção 
literária, política e comercial (01 a 04/1815), Annaes das Sciencias, das Artes e das Letras (07/1818 a 04/1822) e O 
Contemporâneo político e literário (01 a 09/1820). De acordo com Vargues e Torgal (1998), em Hamburgo 
foi lançado Le Plénipotentiaire de la Raison (1818-1819).
5 Foi impresso o total de 175 edições reunidas em 29 volumes. Era um misto de jornal, revista e livro. 
Sua estrutura editorial continha quatro seções: política, comércio e artes, literatura e ciências, e 
miscelânea. Mensal, tinha formato de brochura in-8.º grande, e variava de 80 a 150 páginas.
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bro de 1822. Era destinado ao Brasil, mas também circulou em Portugal e na 
Inglaterra. Foi o primeiro jornal político em língua portuguesa livre de censura. 
Embora defendesse a manutenção do império luso-brasileiro – a partir de julho 
de 1822 mudou de posição –, é considerado o jornal que mais contribuiu para a 
independência do Brasil já que ao longo de sua trajetória despertou o espírito de 
autossuficiência do Brasil aos brasileiros demonstrando as potencialidades eco-
nômicas, políticas e culturais do país.

O Investigador Português em Inglaterra foi criado em junho de 1811 com o apoio 
da Coroa portuguesa justamente para combater a influência do Correio Braziliense 
junto à opinião pública portuguesa e inglesa. Para isso, recebia a importância 
de “14 mil Cruzados da Corte do Rio, além de pagas as despesas com papel e a 
tipografia” (Tengarrinha, 2002: 243). A partir de 1814, com a criação de O Portu-
guês, ganhou mais um jornal a ser combatido. Era também apoiado por comer-
ciantes portugueses em Londres e os governadores do Brasil recebiam ordens 
do governo central para que incentivassem a leitura do jornal em suas regiões. 
Possivelmente, foi o mais lucrativo dessa fase, pois quando o deixou em 1819, 
José Liberato Freire de Carvalho fez a retirada de mais de mil libras de proventos. 
Tinha por divisa: Tudo a favor do povo e nada pelo povo; tudo feito pelos gover-
nos, para que o povo nada faça (Tengarrinha, 2002: 249). 

Em sua primeira fase, o periódico foi redatoriado pelos médicos Bernardo 
José de Abrantes e Castro (embaixador de Portugal em Londres), Vicente Pedro 
Nolasco da Cunha e Miguel Caetano de Castro. A partir de janeiro de 1814 teve 
como redator José Liberato, que pouco alterou a linha editorial. Porém, em 1818 
deu início à fase mais crítica do jornal em relação ao governo e por isso teve 
desentendimentos com o agora embaixador de Portugal em Londres, o conde de 
Palmela.6 O jornalista reivindicava mais autonomia editorial, pois percebeu que 
quanto mais crítico, maior era a aceitação dos leitores e maiores eram as vendas. 
O governo retirou o apoio financeiro, embora Palmela fosse contra, pois sentia a 
necessidade da manutenção do veículo para amenizar os efeitos do Correio e de O 
Português. José Liberato deixou o jornal, o que acarretou no seu fechamento em 
fevereiro de 1819.

6 Conforme Tengarrinha (2002: 245), também fizeram parte dessa primeira emigração os jornais 
Microscópio de Verdades, com apoio financeiro dos comerciantes portugueses em Londres e redigido por 
Francisco de Alpoim e Meneses, teve apenas oito edições entre 1814 e 1815. Não teve grande projeção, 
mas destacou-se pelos violentos ataques contra o Tratado de 1810; O Padre Amaro ou Sovela Política 
Histórica e Literária, do padre Joaquim Ferreira de Freitas, editado de janeiro de 1820 a agosto de 1826, 
mas com apêndices publicados até 1830. “Freitas tinha mau estilo e pior moral, pondo a sua pena em 
leilão a quem mais lhe desse” (Tengarrinha, 2002: 246).
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O Espelho Político e Moral (05/1813 a 02/1814) foi o primeiro jornal de Rocha Lou-
reiro apoiado pelo Clube. Até mesmo a partida do jornalista para Londres teria 
sido organizada pelos negociantes “que o chamaram para lhe confiar a redação 
de um jornal financiado por eles e destinado a defender seus interesses” (Tengar-
rinha, 2002: 244). Fechado O Espelho em razão de seu alto custo como semanário, 
meses depois foi iniciado o mensal O Português, com auxílio que se estendeu por 
anos e que o jornalista fez questão de agradecer quando do fechamento do jornal. 
O Português foi rentável e seu diretor chegou a dispor de “cerca de 12 mil cruzados 
por ano” (Tengarrinha, 2002: 246). 

O Campeão Português ou o Amigo do Rei e do Povo fecha o conjunto dos quatro 
principais jornais da chamada primeira emigração da imprensa portuguesa em 
Londres. Criado por José Liberato com parte do lucro obtido em O Investigador, 
circulou de julho de 1819 a junho de 1821. Ao sentir a identificação do leitor com as 
críticas ao governo, o jornalista as acentuou, bem como recebeu apoio dos comer-
ciantes portugueses em Londres. Sua atuação também despertou a censura e 
perseguições.

Em razão da influência que exerciam, os jornalistas lusitanos em Londres 
eram bastante assediados por políticos e homens de negócios que desejam inse-
rir suas ideias e ideais na esfera pública. Em 1820, Rocha Loureiro faz um relato 
no qual revela o grau de promiscuidade existente na relação entre a imprensa e 
os negociantes, inclusive por parte do governo de Portugal e do Brasil.

Com talentos medianos, e inclinação para deles abusar, não há melhor ofí-
cio que o de ser jornalista em Londres. Lá vem um, que oferece o tomar 
600 exemplares de um jornal, se o redator quiser imprimir nele um certo 
artigo; chaga daí outro com uma letra aberta, se o homem quer advogar um 
certo sistema. Há sempre um ou outro Mandão no Brasil ou em Portugal, 
que deseja aqui ter um Santo de sua devoção; e já se sabe, não é mesquinho 
nas ofertas e oblações. Finalmente, a Legação Portuguesa aproveita tudo, 
quando supõe que por a imprensa pode adiantar seus infames projetos; e 
muito embora não se pague aos Pensionários, como agora acontece, que se 
estão devendo dois quartéis de ordenados. Dirá alguém que a nossa pre-
guiça nos tolhe o estarmos ricos: será; mas também é parte nisso o não o 
querermos ser por meios ruins. (O Português, 1821, vol. 11, n.º 66: 464).

As investidas como forma de controlar esses jornais por meio de censura, per-
seguições ou tentativa de suborno são indícios da sua difusão e influência junto 
à opinião pública. Conforme Tengarrinha (2002: 249), Correio Braziliense, Inves-
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tigador, O Português e O Campeão Português tinham pelo menos entre 400 e 500 
subscritores, o mínimo necessário para que tivessem algum lucro. Eram lidos em 
Londres, Lisboa e no Porto, principalmente por profissionais liberais como médi-
cos, advogados e comerciantes, além de estudantes da Universidade de Coimbra. 
Como os exemplares passavam de mão em mão, o alcance era de milhares de 
leitores. O Correio e O Português chegavam a diferentes regiões do Brasil, como é 
possível observar na procedência das cartas que recebiam e publicavam.

2. HIPÓLITO DA COSTA E O CORREIO BRAZILIENSE

Em junho de 1808, o brasileiro da Colônia do Sacramento, Hipólito José da Costa 
(1774-1823), de seu exílio em Londres, faz circular no Brasil o Correio Braziliense7. 
Em 10 de setembro do mesmo ano, a Coroa Portuguesa lança a Gazeta do Rio de 
Janeiro8, sob a coordenação de D. Rodrigo de Sousa Coutinho (futuro conde de 
Linhares) e redigido por Tibúrcio José da Rocha e Francisco Vieira Goulart. Em 
razão da proibição de imprimir jornais no país, este cenário9 da imprensa brasi-
leira permanece praticamente inalterado até 1821.

Durante 13 anos, o Correio Braziliense foi o mais expressivo jornal brasileiro. 
Foi o primeiro jornal político em Portugal e o primeiro a circular livre de cen-
sura naquele país. Barbosa Lima Sobrinho (2001: xi), um dos principais biógrafos 
do pioneiro da imprensa nacional, define Hipólito da Costa como um “[...] jor-
nalista que é, acima de tudo, um político de extraordinária visão”. Para Alberto 
Dines (2001: xxvi-xxx), era “o protótipo do intelectual das luzes: humanista, libe-
ral e cosmopolita” que, sem sair de Londres, foi “o cabeça de uma revolução sem 
sedição”. 

7 O jornal circulou até dezembro de 1822, no total de 175 edições. O Correio Braziliense ou Armazém 
Literário era um misto de jornal, revista e livro, dividido em quatro seções: política, comércio e artes, 
literatura e ciências, e miscelânea. Mensal, tinha formato de brochura in-8.º grande, variando de 80 a 
150 páginas e com capa azul escuro (Bahia, 1990: vol. I).
8 D. Antônio de Araújo de Azevedo, o futuro conde da Barca, trouxe a bordo da nau Medusa, dois prelos 
e 26 volumes do material tipográfico do Arco do Cego, comprado na Inglaterra. O material foi usado na 
impressão de livros, papéis diplomáticos, leis e cartas de jogar e também da Gazeta do Rio de Janeiro. O 
semanário circulava aos sábados, passando depois a bi-semanário (quartas e sábados) e tri-semanário 
(terças, quintas e sábados). Teve várias edições extraordinárias. Somente entre setembro e dezembro 
de 1808, das 32 edições, 19 foram extraordinárias. Deixou de circular em 31/12/1821, substituída pelo 
Diário do Governo (Bahia, 1990: vol. I).
9 As únicas exceções foram o jornal Idade d´Outro (1811-1823) lançado na Bahia por Manuel Antônio 
da Silva Serva, e a sua revista As Variedades, a primeira do Brasil, que teve apenas duas edições entre 
fevereiro e julho de 1812. No Rio de Janeiro, entre janeiro de 1813 e dezembro de 1814, também circulou 
O Patriota, primeiro jornal literário da cidade, dirigido por Manuel Ferreira de Araújo Guimarães.
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Hipólito estudou leis e filosofia na Universidade de Coimbra. Em dezembro 
de 1798, aos 24 anos, por incumbência do conde de Linhares, chega aos Estados 
Unidos para uma missão econômica e científica de dois anos durante os quais 
estudou as culturas do tabaco, linho-cânhamo e o cultivo de árvores. No início 
de 1802 é designado para ir a Londres adquirir livros para a Biblioteca Pública e 
maquinários para a Imprensa Régia. Na Inglaterra, intensifica contatos com a 
maçonaria. Ao retornar a Portugal em julho de 1802, é preso por três anos pela 
Inquisição. Mesmo com a saúde debilitada, consegue fugir e se refugia em Lon-
dres sob a proteção do duque de Sussex, irmão do rei inglês. Entre 1805 até o lan-
çamento do jornal, atua principalmente como tradutor. Faleceu em 11 de setem-
bro de 1823.

Em Londres, conforme Dines (2001: xxx), conviveu com “Simon Bolívar, Fran-
cisco de Miranda, Matías Irigoyen, Bernardo O’Higgins e José San Martín que 
terão papel destacado na emancipação latino-americana. Maçons alguns, todos 
militares, exceto, o único jornalista de um grupo que mudará a fisionomia do 
continente”.

O jornalista pertenceu àquela que Kenneth Maxwell definiu como a “gera-
ção de 1790” (apud Neves, 2002: 470). Eram intelectuais brasileiros formados 
em Coimbra os quais o ministro da Marinha, Rodrigo de Sousa Coutinho, pro-
curou agregar em torno de um “plano de reformas para o Império português, 
que visasse a reduzir a insatisfação da população colonial com os impostos e 
outros agravantes” e reconhecesse a “importância do Brasil para a sobrevivên-
cia econômica e política de Portugal”. Coutinho tinha em mente “a criação de 
um grande Império luso-brasileiro, em que o português ‘nascido nas quatro 
partes do mundo’ se sentisse unicamente e não mais do que português” (Neves, 
2002: 471). 

Ainda conforme Neves (2002: 472), este grupo “não aceitava mudanças brus-
cas, advindas de uma revolução, e propunham, em seu lugar, saudáveis reformas, 
que não alterassem a ordem vigente profundamente”. Para atingir seus objetivos, 
apostavam em medidas culturais e pedagógicas. Neste sentido, o jornal era o 
instrumento adequado para a disseminação de mudanças naquela esfera pública 
que começava a ser constituída.

Este breve perfil inserta parte da personalidade e dos ideais de Hipólito. Seus 
propósitos ao criar o Correio Braziliense eram aclarar seus compatriotas sobre os 
acontecimentos políticos na Europa e assim contribuir no processo de constru-
ção do novo país. Varnhagem (Apud Rizzini, 1946: 348) ressalta: “Não cremos que 
nenhum estadista concorresse mais para preparar a formação no Brasil de um 
império constitucional do que o ilustre redator do Correio Braziliense”. 
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A mensagem de Hipólito chegava a uma reduzida elite política e intelectual, 
mas influente e formadora da opinião pública. Eram políticos, militares, nego-
ciantes, altos funcionários da nova Corte e uns poucos letrados. Sua tiragem 
devia variar em torno de 500 exemplares, mas era “lido por muita gente, às vezes 
em público” (Paula & Lima, 2002: 114). Barman (apud Neves, 2003) calcula que em 
1823 apenas 1% dos 67.704 habitantes livres do Rio de Janeiro era leitor de jornal.

Para os padrões da época, o Correio Braziliense era um jornal moderno, liberal. 
Em suas páginas há colaborações através de cartas, publicações oficiais, artigos, 
proclamações, manifestos e comentários assinadas por inúmeras personalida-
des, entre elas Napoleão Bonaparte e seu general Andoche Junot, aos quais Hipó-
lito se opunha. Somente de Junot há 15 textos nas seis primeiras edições do jor-
nal. Embora essas participações revelem o espírito democrático do jornal, não 
há dúvidas de aquele era essencialmente um jornal de autor. As proposições do 
jornalista eram as proposições do periódico. Não havia distinção.

O equivalente ao editorial aparece somente na edição de apresentação, com o 
título de Introdução. Era um jornal opinativo, analítico, interpretativo, doutriná-
rio. Seus comentários, assim como os de Rocha Loureiro, seguiam a linha clas-
sificada por Castelli (apud Melo, 1994: 111) em três tipos: a) analítico (similar ao 
editorial em sua erudição e subjetividade, mas agregando fortes traços de humor 
e ironia), b) documental (muitas vezes utiliza os recursos da reportagem, mas sem 
excluir juízos pessoais baseados na observação direta), c) crítico (apreciação pes-
soal, realça a natureza do tema analisado, antecipa possibilidades de soluções). 

“O comentário explica as notícias, seu alcance, suas circunstâncias, suas 
consequências” e através dele “o jornalista pode assumir o papel de juiz da coisa 
pública” (Melo, 1994: 109). Esta era uma das principais práticas de Hipólito e 
Rocha Loureiro. Na sequência de um decreto, edital, artigo de terceiros, carta 
ou de resumo de notícias de jornais europeus, faziam seus comentários quase 
sempre estruturados por uma densa contextualização histórica, análise pessoal, 
pela emissão de juízo de valor e pela proposição de soluções quando fosse o caso. 

O artigo era outro gênero recorrente. Este, ainda conforme Melo (1994: 109), 
interpreta, julga ou explica um fato ou uma ideia que o autor (jornalista ou não) 
considera importante. Tem finalidade doutrinária (orientar, persuadir) e científica 
(apresentar avanços da ciência, novos conhecimentos, conceitos). Pode se apre-
sentar ainda em forma de artigo propriamente dito (traz julgamentos iniciais, 
pois os fatos ainda estão se configurando e se baseia mais nos conhecimentos e 
sensibilidade do articulista) e ensaio (os pontos de vista são mais definitivos e a 
argumentação se baseia em fontes documentais que confirmam as ideias defen-
didas pelo autor). Era na hábil conjugação destas variantes que os jornalistas ana-
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lisavam as questões emergentes de seu tempo com o objetivo de levar as luzes a 
seus compatriotas.

3. ROCHA LOUREIRO E O PORTUGUÊS

João Bernardo da Rocha Loureiro (1778/1853) foi um intelectual atuante e à frente 
de seu tempo. Nasceu em Gouveia (comarca da Guarda), foi advogado, professor 
e político. Mas foi como jornalista que inscreveu seu nome na história. Não fazia 
concessões a seus princípios liberais e manteve-se fiel à monarquia constitucio-
nal, mas deixou evidenciada sua simpatia ao republicanismo. Sofreu persegui-
ções e se refugiou em diferentes países onde pudesse usar a pena com liberdade 
para expressar seus ideais. A saúde instável marcou boa parte de sua jornada até 
o seu falecimento em Lisboa, aos 74 anos.

Neto de escrivão e filho de bacharel, mas com poucos recursos, teve os estu-
dos apoiados por um parente. A formação intelectual familiar lhe permitiu 
acesso a importantes autores de vertente liberal. Cursou o ensino secundário na 
Congregação do Oratório, em Vizeu, e em 1805 graduou-se em Direito, em Leis e 
em Cânones pela Faculdade de Leis e pela Faculdade de Cânones da Universidade 
de Coimbra. Atuou como professor de Gramática Latina em Coimbra e depois 
mudou para Lisboa para exercer a advocacia junto ao escritório de Joaquim José 
da Costa Lima.

Naquelas instituições adquiriu conhecimentos de latim, lógica, filosofia, 
direito e retórica que tanto influenciaram suas ideias e seus escritos. Platão, 
Aristóteles, Sêneca e Plutarco são alguns dos clássicos frequentemente citados 
em seus textos. Entre os pensadores contemporâneos seus, teve como principais 
influências Montesquieu, Rousseau, Kant, Pope, Hume, Locke, Newton, Mira-
beau e Bacon. De Montesquieu, por exemplo, em O espírito das leis (1748), vem um 
dos fundamentos do liberalismo que é a descentralização do poder e a atuação 
harmônica e autônoma dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. De Rous-
seau, Contrato Social (1762), a concepção de que o trono não é emanado por Deus, 
mas pelos homens. Ainda na juventude, a leitura de Mirabeau – Ensaios sobre o 
despotismo oriental (1775) – despertou no jornalista um “ódio entranhável” de toda 
e qualquer forma de despotismo.10 

Seu primeiro jornal em Lisboa foi o bissemanário político e noticioso Correio 
da Península ou Novo Telégrafo (07/1809 a 08/1810), em parceria com Pato Muniz. 

10 O Português, vol. 13, n.º 74: 192 (apud Boisvert, 1973: 19). 
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Com oito páginas, o periódico teve 138 números e mais seis suplementos totali-
zando 882 páginas. A defesa dos ideais liberais logo lhe rendeu conflitos com o 
sistema de poder vigente. Seu principal desafeto nesta fase foi o padre absolu-
tista José Agostinho de Macedo. Em 1812, o padre publicou o poema heróico-có-
mico intitulado Os Burros, no qual Rocha Loureiro era o protagonista. Nos versos, 
alguns dos muitos insultos proferidos pelo padre ao jornalista:

Eu canto o bacharel João Bernardo,
O maior asneirão dos asnos todos
Que entupiram Lisboa e ali fundaram
Da universal sandice império eterno
(Macedo apud Boisvert, 1973: 23)

Em resposta, Rocha Loureiro e Pato Muniz publicam dois folhetos contra o 
padre. Esses fatores, além do incômodo do governo com as críticas, pode ser a 
explicação para a não renovação da licença do jornal ao final do seu primeiro 
ano de circulação. Sem se deixar abater, os jornalistas continuaram, por meio de 
folhetos, sua campanha contra José Agostinho de Macedo.

Em razão de perseguições, Rocha Loureiro se exila em Londres. Saiu de Lis-
boa em março de 1813, “quase desesperado da medicina” e embarcou “em braços 
da morte e nos de dois marinheiros”.11 Com passaporte concedido pelo ministro 
D. Miguel Pereira Forjaz, que viria a ser um dos principais alvos de suas críticas, 
chegou à Inglaterra (porto de Falmouth) em abril. Já em 4 de maio, passa a atuar 
em O Espelho Político e Moral, jornal dirigido pelo diplomata José Anselmo Cor-
reia Henriques e que tinha como apoiadores comerciantes portugueses em Lon-
dres e Hipólito da Costa. O Espelho teve vida curta e fechou em fevereiro de 1814 
totalizando 41 números e 328 páginas; oito por edição. Rocha Loureiro, então, 
passou a editar O Português ou Mercúrio Político, Comercial e Literário a partir de 30 
abril daquele ano e que deixou de circular entre fevereiro de 1822 agosto de 1823. 
Retornou em setembro e fechou em definitivo em outubro de 1826, totalizando 
8.148 páginas em 89 edições que formam 15 volumes. Tinha como epígrafe os 
versos de Camões: Vereis amor da pátria, não movido/ De prêmio vil; mas alto, e quase 
eterno. 

Apresentava-se em formato de livro medindo 21 por 13 centímetros e compo-
sição em uma coluna. Era dividido em três seções/editorias: política, comércio e 
literatura. Variava de 60 a 140 páginas, tendo a maioria das edições entre 80 e 90 

11 O Português, 1814, vol. 1, n.º 3: 195.
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páginas. Inicialmente foi mensal, mas sua periodicidade foi rareando e nos dois 
últimos anos foram apenas seis edições.12 

O jornalista atribui a recuperação de sua saúde aos ares da “medicina moral” 
de Londres “onde o sol da liberdade é pura luz contínua”.13 Seu relato expõe deta-
lhes do delicado estado de saúde em que chegou a Inglaterra e deixa transparecer 
seus problemas de natureza psicológica. 

Já sou outro homem; já meus passos se firmam vigorosos sobre a terra; 
minha cabeça, antes caída frouxamente sobre os ombros, agora se levanta e 
me faz parecer verdadeiramente homem [...], meus olhos antes encovados e 
sumidos, caminhando talvez para o sono eterno, já não se abrem tão amor-
tecidos para a luz do dia, e já folgam do espetáculo da natureza: enfim a 
mão da doença, tão pesada sobre o meu corpo languido, há deixado quase 
de todo os meus dedos cor de cera [...], também vão a melhor as faculdades 
de meu espírito que jaziam sopitas e abafadas pela doença [...]. Esta nossa 
pobre alma é um hóspede bem ruim de contentar. (O Português, 1814, vol. 1. 
n.º 3: 196).

Os problemas de ordem política não tardaram a criar-lhe obstáculos em Lon-
dres. Como já sofrera perseguições em Lisboa por causa do Correio da Península, de 
pronto o embaixador de Portugal em Londres, o conde de Funchal, ficou no seu 
encalço. Usou de meios diplomáticos para que o governo inglês viesse a expulsar 
o jornalista do país. 

Quando chegamos à Inglaterra, não foram poucos os sustos e trabalhos que 
sofremos; nem teve pequena parte neles o absoluto embaixador português, 
conde de Funchal. Da parte de El Rey (em Inglaterra) fez-nos ir à sua pre-
sença por que se lá não fôssemos, a alternativa que nos deixava a Polícia, era 
quebrar-nos a licença de residir que nos havia dado, e fazer-nos daqui sair 
(O Português, 1816, vol. 3, n.º 14: 198).

Quando chegou a Londres, Rocha Loureiro recebeu auxílio de Hipólito da 
Costa que, entre outras iniciativas, fez a carta de recomendação a ser apresen-

12 Por medida de economia, suas edições número 80 e 81, 82 e 83 (1825) foram agrupadas em duas; as 
edições número 88 e 89 (1826) foram agrupadas em uma. O Português teve como impressores W. Lewis 
(1814 a 1816), o mesmo impressor do Correio Braziliense; T.C. Hansard (1816 a 1818) e L. Thompson (1818 
a 1826). 
13 O Português, 1814, vol. 1, n.º 3: 195.



IMpRENSA LUSO-bRASILEIRA E MOvIMENtOS REpUbLIcANOS NA AMéRIcA DO SUL

IMPRENSA E MUDANÇA  |  97

tada na Imigração inglesa para a concessão do visto de residência. O embaixador 
Funchal irritou-se com a situação e acionou as autoridades inglesas exigindo que 
a carta fosse assinada por ele. Rocha Loureiro foi intimado à embaixada para 
audiência com Funchal para este providenciar nova carta. No encontro, foi ques-
tionado se mantinha seu juramento de obediência ao rei de Portugal e o porquê 
havia deixado sua pátria. A resposta foi incisiva: “[...] enquanto fosse despótico 
o Governo de Portugal, estávamos determinados a lhe renunciar a obediência e 
a nunca mais lhe ser sujeito”. Porém, adverte que “quando um ou outro vassalo 
renunciar desgostoso à Pátria, por que o pode fazer, daí deve colher-se que milha-
res e milhares o fariam, se o pudessem.14

Seu prestígio em defesa do liberalismo e na luta por reformas no sistema 
monárquico português o levou a ser nomeado Cronista-Mor do Reino em 18 de 
novembro de 1821, pelo governo liberal instaurado após a Revolução do Porto de 
1820, embora continuasse residindo em Londres. Em 30 de outubro de 1822 foi 
nomeado Adido à Legação em Madri e partiu para a capital espanhola. No mês 
seguinte, foi eleito deputado pela ala mais revolucionária do Liberalismo como 
representante da comarca de Guarda que incluía Gouveia, sua terra natal. Em 
dezembro retornou a Lisboa para exercer seu cargo legislativo. Com a queda do 
governo constitucionalista em junho de 1823, foi perseguido pelos Miguelistas e 
pelos Liberais Moderados e se refugiou novamente em Londres. Foi destituído do 
cargo de cronista-mor pelo ministro Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, o mesmo 
que o nomeara para a função. Em solo londrino, passou a editar novamente O 
Português a partir de setembro de 1823 e encerrado definitivamente em 1826. 

Tocado pela força do movimento republicano na América, principalmente nos 
Estados Unidos, deixa antever mais de noventa anos antes, que aquele regime 
de governo poderia tomar Portugal, o que se confirmaria com a Proclamação da 
República em 5 de outubro de 1910. Porém, calcado nos “hábitos e costumes dos 
povos”, invoca a tradição em defesa da monarquia. No caso, a monarquia consti-
tucional que ele entende como “fiel da balança” entre os “dois móveis”: república 
e monarquia absolutista.

É verdade que o espírito do século  parece nunca haver sido tão republi-
cano como agora, porém é também uma verdade que nunca os costumes e 
os hábitos dos homens foram tão monárquicos como agora; porque nunca, 
como no presente século, se viram tamanhos desejos de acumular riquezas, 
de gozar de todas as comodidades da vida, e de ter honras, títulos e dignida-

14 Ibidem, 1816, vol. 3, n.º 14: 198.
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des, o que certamente não é muito republicano. Logo é claro que só o espírito 
dos tempos é contra as monarquias, porém que todos os hábitos e costumes 
dos povos são a favor delas. Que devem, por consequência, fazer os gover-
nos? Empregar habilmente estes dois móveis, porque o fiel da balança há de 
pender sempre para o lado da monarquia. Contudo, é preciso tratar tudo isto 
com muito jeito, por que um só descuido pode ser fatal. (O Português, 1817, 
vol. 7, n.º 38: 827). 

Santos (1983), que realizou estudo sobre a vertente republicana de Rocha Lou-
reiro, não identificou em O Português qualquer declaração explícita do jornalista 
na qual assinalasse eu sou republicano, mas extraiu uma série de elementos das 
páginas do periódico e de outras fontes que atestam a identificação do jornalista 
com este regime de governo. Conforme a autora, não se trata de ideias isoladas, 
mas de um “sistema de ideias” que permeia o periódico da primeira à última edi-
ção, embora de forma não aprofundada ou conclusiva em razão da continuidade 
ou não da publicação. Esse sistema fica mais evidenciado a partir da Revolução 
do Porto de 1820, e pontualmente quando da traição do rei contra os liberais no 
episódio da Vilafrancada em 1823 e após a morte deste em 1826. É neste contexto 
que desenvolve seus escritos mais violentos contra a monarquia, a dinastia dos 
Bragança e a Igreja.

Na reivindicação de reformas políticas e administrativas que implicavam na 
reunião das Cortes e na elaboração da Constituição, entre outras ações para rever 
o despotismo e a ruína em que se encontrava Portugal, construiu sua “pedagogia 
da revolução”. Na verdade, uma revolução de caráter reformista que caberia ao rei 
conduzi-la, para evitar que ocorresse de forma violenta (Santos, 1983: 174). Para o 
jornalista, se o rei não a fizer, legitimará ao povo que a faça, de forma pacífica ou 
não.

[...] se o governo não a quer fazer voluntariamente, quem pode negar ao 
povo o direito de a fazer, quando ele o tem de ser bem governado? Mas se o 
governo quer reger o povo com cetro de ferro e seus princípios e máximas 
incorrigíveis, mostrando rebeldia e pertinácia igual à sua incapacidade, 
então aprovamos de todo o coração e em boa consciência, até as reformas 
mais violentas como as dos ingleses que lançaram do reino os Stuarts, furio-
sos (O Português, 1818, vol. 8, n.º 48: 700).

Seu grande modelo de república eram os Estados Unidos em razão do seu 
potencial econômico e livre mercado, das virtudes cívicas, da liberdade política 
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e de pensamento, da tolerância religiosa. Porém, Portugal carecia de elementos 
fundamentais para atingir o espírito cívico republicano, o que tornava difícil a 
instauração do regime no país.

Portugal, atendendo à sua situação marítima e terrestre, poderia ser repú-
blica muito mais poderosa do que a dos holandeses fora [...] porém, falta-
-nos o melhor, de que não careciam os holandeses. Faltam-nos virtudes 
republicanas, costumes austeros e singelos, indústria e zelo infatigável. 
Aonde há agora essas virtudes, não dizemos já entre nós, senão em alguma 
parte da nossa Europa? Comércio, luxo, amor de honras e riquezas, que 
é o caráter do nosso tempo, mal se compadecem com as formas da feroz 
democracia. Por isso, não se pode entre nós admitir. (O Português, 1826, vol. 
15, n.º 88/89: 456).

Em 1825, conforme Santos (1983), Rocha Loureiro “inventa” uma entrevista 
com um cavalheiro inglês para, em forma de diálogo, expor seu ponto de vista 
sobre duas questões que considera essenciais: a união da Península Ibérica e a 
institucionalização de um governo republicano, estabelecendo uma ligação entre 
ambas. Para além das pesadas digressões contra a dinastia Bragança, apresenta 
sua proposta:

Desejo toda a Península das Espanhas unida, como nos Estados Unidos da 
América, sob a autoridade de um presidente escolhido todos os quatro anos 
por legislatura geral, que deve, distribuída em duas Câmaras, ser o com-
posto da Representação dos Estados que entram na União (O Português, vol. 
15: 564, apud Santos, 1983).

Considera que seriam necessárias apenas algumas alterações na Constitui-
ção americana para adaptá-la ao desejado governo da união Ibérica. Para evitar 
possíveis desequilíbrios eleitorais em razão do menor contingente de eleitores 
portugueses, poderia ser estabelecida uma “rotação calculada sobre a base da 
povoação relativa” ou “quando o Presidente saia de uma nação, seja sempre da 
outra o vice-Presidente”.15 

Assim como Hipólito, Rocha Loureiro era partidário das ideias de Rodrigo 
de Sousa Coutinho relativas à construção do Grande Reino Luso-Brasileiro. 
Porém, Rocha Loureiro foi um dos pioneiros a conjecturar a possibilidade de 

15 Ibidem, 1826, vol. 15: 573, apud Santos, 1983.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Sousa_Coutinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Sousa_Coutinho
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separação dos dois reinos; um dos primeiros intelectuais a falar abertamente 
no que Valentim Alexandre, em seu Sentidos do Império (1993), define como 
“anti-brasileirismo”. 

Ao avançar dos anos, sua desilusão com o governo só aumenta, pois este 
estava “tão perdido e abismado na corrupção” que não poderia por si mesmo 
promover as reformas necessárias ao país, e estas só seriam possíveis por meio 
de um “grande milagre” externo ao governo. Esperava agora que as reformas 
viessem do povo e “nunca do rei” ou de seus ministros. Mas como o povo 
encontraria muitos obstáculos, coloca-se com “um dos pioneiros que lhe vão 
terraplanando esse caminho e desafiando quantos impedimentos nele tem se 
juntado para obstruir a arte dos inimigos do povo”. Essa era a sua “obra” e os 
seus “fins”: não esperar que do rei e dos ministros viesse “algum bom partido 
com o povo”.16

Como não nasce o “antídoto” onde cresce o “veneno”, se exilou em Londres 
para atuar com liberdade. Fora do alcance da censura da Coroa e da Inquisição, 
Rocha Loureiro fez de O Português uma obra aberta do catecismo liberal. Era um 
olhar externo, mas de quem conhecia as entranhas do poder em seu país, o que 
lhe permitia análises mais contundentes. Sua maior batalha foi contra o despo-
tismo, doença gerada pela ignorância. O remédio era iluminar os povos ignoran-
tes, instruí-los sobre seus direitos e deveres, publicar todas as verdades e denun-
ciar todos os abusos. É neste contexto que insere a “arte da divina imprensa” que 
facilita “comunicar as luzes com a presteza de um relâmpago”. 17 

Em sua perspectiva, a crise portuguesa não era apenas uma questão conjun-
tural, mas resultado da má administração do país. Por isso, tanto o rei quanto 
seus ministros eram, nomeadamente, os principais alvos de seus ataques. Falar 
das coisas e poupar as pessoas não estava no seu ideário, pois “falar das coisas 
e das pessoas é obrigação de quem escreve a história e a política, as quais são a 
genealogia das causas e efeitos, ou a análise imparcial dos fatos”. Em um dis-
curso onde não cabem meias palavras, sentencia: “[...] arrastem-se pelos cabelos 
ao tribunal da razão todos os Ministros prevaricadores, inimigos da Pátria, e do 
Príncipe [...].”18

Era apostando na força da opinião pública como instrumento de (re)ação para 
provocar as reformas e as mudanças de seu tempo, que Rocha Loureiro levou 

16 Ibidem, 1819, vol. 10, n.º 55: 24-25.
17 Ibidem, 1815, vol. 3, n.º 17: 433.
18 Ibidem, 1815, vol. 3, n.º 17: 433-435.

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentim_Alexandre&action=edit&redlink=1
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os administradores à execração pública. Via-se na missão de formar a opinião 
pública, definida por ele como

Alvo e mira constante da honra, da virtude e de toda a espécie de heroísmo! 
Árbitro supremo dos Reis e superior a todas as forças dos Reis! Faz a força 
ou a fraqueza das nações; anula os decretos e sentenças da tirania; premia a 
virtude infeliz e a inocência perseguida; envilece o despotismo coroado ou 
a estupidez premiada [...]. (O Português, 1815, vol. 3, n.º 17: 430).

“A opinião pública é a voz de Deus,”19 sintetizaria mais tarde. Porém, adverte 
que a natureza, a força e os feitos da opinião pública são eficazes quando ela é for-
talecida pelos bons costumes do povo não corrompido, pela liberdade e pela ins-
trução de todos os cidadãos. Ao contrário, em governos despóticos que impõem 
atos degenerativos a seu povo, a opinião pública torna-se

[...] uma loteria aladroada, aonde os Ministros, os validos e os regedores 
compram os bilhetes, que eles sabem de certo, que hão de sair premia-
dos. Para o dizermos de uma vez: não existe verdadeiro espírito e opinião 
pública; falta o único freio que poderia conter os abusos do poder. Eles cor-
rem à rédea solta pelo campo imenso da devassidão; acaba o amor da pátria 
e, sem ele, o povo também em breve deixará de ser nação. (O Português, 1815, 
vol. 3, n.º 17: 431).

Era essa opinião pública em formação que Rocha Loureiro buscava influen-
ciar com seu discurso inflamado contra o antigo regime e em favor do regime 
liberal, que naquela altura, para ele, tinha sua melhor expressão na monarquia 
constitucional. Entendia que as reformas necessárias ao reino português só pode-
riam ocorrer a partir das pressões ao governo, já que este não tinha interesse em 
iniciá-la por iniciativa própria. Sua luta foi persuadir governo e opinião pública 
sobre a necessidade das mudanças impostas pelos novos tempos e que visavam o 
bem geral dos cidadãos, com base na liberdade no seu sentido mais amplo.

Após o retorno dos absolutistas ao poder, Rocha Loureiro é perseguido. Na 
carta a Orestes de 30 de setembro de 1824, publicada em novembro, relata sua 
fuga pelo interior do país. Esse foi o motivo do intervalo entre as duas edições. 

19 Ibidem, 1817, vol. 6. n.º 40: 1023.
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Diz que pressentiu o perigo momentos antes de ter a casa invadida em Lisboa, e 
fugiu. 

[...] não deixei de correr muitos perigos, de que, metido entre serras, me dava 
por seguro e apenas me poderia receiar em povoado. Verdade é que em Lis-
boa escapei de ser preso durante o espalhafato do Ramalhão [...]. [...] segundo 
o tenho bem averiguado, na lista dos que deviam ser presos na comarca de ... 
vinha eu à cabeceira; e foi Deus servido por termo ao Governo Infantil, para 
eu não sair de Lisboa com peso de 32 arrates aos pés. Agora estou gozando 
o prazer do escapatório, como o que fugindo ao frio da rua, entra em casa e 
aí esfrega as mãos ao braseiro; e agora que as tenho soltas, irei com elas às 
bochechas destes Mandões (O Português, 1824, vol. 14, n.º 79: 84).

Em 1835 é eleito novamente deputado e em 2 de janeiro do ano seguinte 
retorna a Lisboa para tomar posse e é reintegrado ao cargo de Cronista-Mor. 
Comemora o restabelecimento da Constituição de 1822 e em 1836 participa da 
Revolução de Setembro. Em razão de alguns ministros terem sido eleitos depu-
tado, mesmo contra os preceitos constitucionais, mas por meio da articulação de 
Passos Manuel, Rocha Loureiro renuncia ao cargo de deputado e passa a residir 
em Coimbra. 

Em Lisboa e no Porto fez pesquisas para o livro História do Cerco do Porto, que 
não chegou a escrever. Contrário à política do novo governo que assumiu após a 
restauração da Carta Constitucional, em 1836 perde novamente o cargo de Cro-
nista-Mor. Migrou então para Cádis onde publicou, em 1842, o livro O Português 
em Cádis, que foi apreendido. Seguiu para Madrid, onde atuou como professor 
particular. Em 1851, publicou a única edição da Revista de Portugal, que revela 
“a decadência de seu espírito” (Fonseca et al, s.d.: 854). A partir de então, seus pro-
blemas mentais se agravam e ele morre dois anos depois, decrépito.

4. O CORREIO E O APOIO ÀS REPÚBLICAS NA AMÉRICA

Como liberais e defensores de reformas, o Correio Braziliense e O Português apre-
sentaram posição controversa em relação a independência das colônias espanho-
las na América e à insurreição republicana em Pernambuco. Ambos apoiaram a 
primeira, mas rechaçaram a segunda. Mais que apoiá-la ou criticá-la, Hipólito 
teria papel ativo na intermediação de armas e recursos financeiros junto ao 
governo inglês para beneficiar os movimentos nas colônias espanholas. Lustosa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1dis
http://pt.wikipedia.org/wiki/1842
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Portugu%C3%AAs_em_C%C3%A1dis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Portugu%C3%AAs_em_C%C3%A1dis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
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(2002) observa que a participação de Hipólito nos movimentos de independência 
ainda não mereceu a devida atenção e que para compreender o papel do jornalista 
neste processo é preciso analisar não somente as páginas do Correio, mas tam-
bém documentos sobre o assunto, existentes em arquivos europeus. As análises 
desenvolvidas aqui terão como fontes principais diferentes edições do Correio, 
bem como as obras de Rizzini (1957) e Dourado (1957), importantes biógrafos do 
jornalista, que tiveram acesso a documentos em arquivos europeus para desen-
volvimento de suas pesquisas. 

Já na primeira edição do Correio em junho de 1808, no artigo intitulado Pen-
samentos vagos sobre novo Império do Brasil, em oito páginas e meia,20 Hipólito vis-
lumbrava a formação de um grande império luso-brasileiro anexando as colônias 
espanholas na América. Sua argumentação era decorrente do caos que tomou 
conta da Espanha e de suas colônias após a invasão francesa e o destronamento 
do rei Carlos IV. Por outro lado, a estadia de João VI no Brasil, em segurança, dava 
“à família de Bragança o direito ao trono da Espanha”, bem como se apossar de 
suas colônias.21

Utilizando-se de argumentos de ordem legal e política, defendia que esse 
direito era legítimo já que Dom João era casado com Carlota Joaquina, filha de 
Carlos IV, e esta era herdeira do trono. Com um discurso desmobilizador, des-
moralizador e desmotivador em relação a qualquer tentativa de reação dos espa-
nhóis contra os franceses, enfatiza que nem a família real ou o povo espanhóis 
teriam condições de reverter o domínio de Napoleão e antes que a própria França 
ou outro país se apossasse das colônias, era preciso que o Brasil o fizesse. Consi-
derava que até mesmo a comunidade internacional, leia-se Inglaterra, daria res-
paldo a tal iniciativa. Porém, advertiu que essa invasão prejudicaria o principal 
empreendimento da coroa no Brasil: promover o desenvolvimento do país. Por 
isso, esta ação deveria ser descartada.

Dez anos depois, percebendo que o processo de independência das colônias 
se tornara irreversível e que passava por uma fase tumultuada, voltou a vislum-
brar a possibilidade de Brasil e Portugal aumentarem suas possessões. Em 1818, 
pondera: 

A questão da independência da América Espanhola é hoje objeto da mais alta 
importância para o Brasil. Que essa independência se deve efetuar é ponto 

20 A análise discursiva do texto Pensamentos vagos sobre novo Império do Brasil, de autoria de Hipólito da 
Costa, foi desenvolvida por Fernandes no livro Notícias em Fragmentos – análise de conteúdo no jornalismo 
(2015) organizado por Thais de Mendonça Jorge. 
21 Correio Braziliense, 1808, vol. 1, n.º 1: 61.
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que não admite dúvida; porém é sumamente incerto quais serão as conse-
quências; quantos governos diferentes ali se estabelecerão; quais serão as 
suas formas; que vistas políticas terão depois de estabelecidos. A presença 
de S.M. no Brasil lhe dá ocasião para ter mais ou menos influência naqueles 
acontecimentos; a independência em que el-rei ali se acha das intrigas euro-
peias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor 
convier a seus interesses (Correio Braziliense, 1818, vol. 21: 555).

Hipólito não foi somente um narrador desse processo de independência. Foi 
um agente atuante na sua concretização. Dourado (1957: 114-115), tendo como 
fonte correspondência diplomática de Caldeira Brant à José Bonifácio em 3 de 
junho de 1822, acentua que durante as lutas de independência, Hipólito, “dis-
pondo de prestigiosas relações políticas e sociais em Londres, [...] agenciaria a 
aquisição de armas, munições e mercenários na Inglaterra para os revolucioná-
rios da Colômbia, Chile, etc.” A carta referencia que Hipólito “talvez teve parte em 
todas as expedições que daqui se fizeram para Colômbia, Chile,” para embarque 
de pessoas, “armas e principalmente para armar navios” (Brant apud Dourado, 
1957: 115). 

O jornalista também mantinha relações de negócios com Francisco Zéa, vice-
-presidente da Colômbia, e posteriormente embaixador daquele país na Ingla-
terra. Quando da sua chegada ao reino britânico em junho de 1820, para assumir 
a nova função, este foi efusivamente saudado pelo Correio Braziliense na edição 
de julho. De acordo com Dourado (1957), Zéa foi designado por Bolívar para obter 
empréstimos na Europa e, auxiliado por Hipólito, obteve os mesmos em Londres 
e Paris, sendo 18 milhões de cruzados na capital francesa.

A emancipação na América ocupou espaço significativo no Correio. Conforme 
Rizzini (1957: 128), foram mais de 1.500 páginas entre “janeiro de 1810 e setem-
bro de 1822, noticiando o curso das revoluções.” Para Hipólito, era natural que 
“achando-se a numerosa população da América Espanhola sem governo algum, 
é da natureza das coisas que proceda a formar um, que melhor convenha à sua 
atual situação.”22

Em julho de 1809, o jornalista já antecipava a eclosão do conflito: “estou per-
suadido de que a separação total da América, pelo que respeita à Europa, é acon-
tecimento que impreterivelmente deve suceder mais mês ou menos mês”. Sua 
convicção tinha como base o acompanhamento que fazia do modo imprudente 
como o governador Cisneiros, em Buenos Aires, e o marquês de Casa Irujo, no 

22 Ibidem, 1810, vol. IV, n.º 25: 663.
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Rio de Janeiro, conduziam as questões na região. Tinha apenas como preocu-
pação que esse movimento ocorresse “sem efusão de sangue”. Referenciando a 
sangrenta independência dos Estados Unidos, alertava: “a obstinação em que se 
está na Europa de querer considerar aquelas pequenas importantes e poderosas 
regiões como pequenas colônias em sua infância, é um erro que a experiência 
dos Estados Unidos da América devia ter ensinado a retificar.”23 

Em fevereiro de 1811, reafirma a independência como “inevitável” e “necessá-
ria” e que “resulta da natureza das coisas; não há forças humanas que o possam 
impedir.” Sua sentença, agora, era em razão da fragilidade em que se encontrava 
a Espanha em contraponto com a força dos países do Prata. “Não é possível que 
um país menor, mais fraco, de menos população, seja árbitro e senhor de outro 
país mais extenso, mais populoso, mais forte, e que está lançando as linhas de 
um governo representativo e moderado, e por consequência enérgico”.24

Hipólito, que em 1808 apresentara uma série de argumentos que justificariam 
a invasão luso-brasileira às colônias, embora não a recomendasse, em 1811 voltou 
a dissuadir a coroa para não tomar tal iniciativa, enumerando seis argumentos: 
1.º A invasão violaria a prometida neutralidade do Brasil em relação ao conflito 
entre a Espanha e suas colônias; 2.º Tal ação equivaleria a declaração de guerra 
contra Buenos Aires; 3.º Seria uma demonstração que o Brasil desejava ampliar 
suas possessões ao longo do rio da Prata; 4.º A invasão não corresponde ao pedido 
de Carlota Joaquina para salvaguardar Montevideo da ameaça de invasão por 
Buenos Aires; 5.º Escandalizaria os brasileiros com um conflito improdutivo já 
que o Brasil possui uma grande extensão de terra; 6.º A invasão colocaria o Brasil 
em risco, pois se Buenos Aires se declarasse independente, o ideal de liberdade 
poderia contagiar os brasileiros. 

Para Rizzini (1957), esta última razão era a única que preocupava Hipólito, pois 
caso os brasileiros não desistissem, haveriam de “trazer ao Brasil os princípios 
revolucionários das colônias espanholas, e não hão de poder abafá-los quando o 
quiserem fazer [...]”.25 

Na edição de março de 1812, classifica tanto a guerra na Europa quanto na 
América como “guerra de opinião” e, portanto, o “o remédio deve ser o mesmo”. 
Desse modo, profere sua distinção entre forma de governo e modo de adminis-
tração para desmistificar aos brasileiros o falso argumento de que mudando-se 

23 Ibidem, 1809, vol. III, n.º 14: 108.
24 Ibidem, 1811, vol. VI, n.º 33: 194.
25 Ibidem, 1812, vol. VIII, n.º 47: 568.
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a forma de governo haveria mudança nos abusos praticados pela administração. 
Em sua ponderação, defende aquela atual forma de governo.

A forma de governo que existe no Brasil é a melhor que pode ter, é a mais 
conforme ao caráter, costumes e situação geográfica daquele país. Nós fala-
mos assim mostrando a nossa opinião, porque desejamos fazer clara a gran-
díssima distinção entre forma de governo e modo de administração. 
Provado pois ao povo, por meio de escritos e teoreticamente, que a atual 
forma de governo é que lhe convém deve seguir-se o mostrar-lhe que a admi-
nistração está por tal maneira arranjada, que procura sinceramente a sua 
felicidade. Esta sua parte é a que se não pode fazer se não com a prática [...]. 
Adoçar a sorte dos povos, abrir a porta às queixas, não sufocar as represen-
tações que fazem os indivíduos, atender à voz e aos escritos que proclamam 
a opinião pública – tais são as próprias medidas que convencem os povos da 
bondade de uma administração. [...] O que faz a infelicidade dos indivíduos, 
e dos povos, é a arbitrariedade das medidas e o despotismo da administra-
ção; o nome do opressor importa pouco ou nada (Correio Braziliense, 1812, vol. 
VIII, n.º 47: 377).

Próximo ao encerrar as atividades do jornal, em julho de 1822, publica uma 
nota sobre o jantar de recepção do embaixador da Colômbia em Londres, Francisco 
Zéa, na qual manifesta sua satisfação de ver a América espanhola independente. 

Enfim, a causa americana está decidida e acabada nela a dominação euro-
peia. Temos pois, vivido quanto basta para morrer satisfeitos, havendo tes-
temunhado a liberdade geral daquela parte do mundo em que nascemos. 
Praza a Deus, que nela se aproveitem para bem. De nossa parte temos para 
isso feito, há vinte anos, quanto de nossos humildes esforços dependia para 
esse fim. Os nossos votos acompanharão sempre aqueles países. Já não nos 
restará pesar se aqui acabarmos nossa carreira (Correio Braziliense, 1822, 
vol. XXIX, n.º 170: 217)

5. O PORTUGUÊS E O APOIO ÀS REPÚBLICAS NA AMÉRICA

A elevação do Brasil a reino, a independência das colônias espanholas e a manu-
tenção da união ou a separação entre Brasil e Portugal são questões intrinseca-
mente relacionadas na história destas nações e no discurso de Rocha Loureiro. 
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A ebulição destes acontecimentos e seus imprevisíveis desdobramentos levam 
o jornalista a pregar a união entre Portugal e Espanha como o melhor caminho 
para evitar a total ruína lusitana e para que seu país não se curve à condição de 
colônia do Brasil. Por outro lado, chega a esboçar a formação do império brasi-
leiro com a possessão das colônias espanholas.

A criação do reino do Brasil, para Buarque (1986: 78), significou o reconheci-
mento de uma situação de fato e um ato político no sentido amplo. “Sentimento 
de tal ordem – que, além de assegurar a administração tranquila, permitia que 
se forjassem planos imperialistas na direção do Prata e mesmo se reavivassem 
sonhos de uma amplitude continental – havia de prender a Coroa ao Brasil, e o 
Brasil à Monarquia”.

A prisão e exílio da família real espanhola por Napoleão Bonaparte foi o ponto 
de partida para se conjecturar a formação de um império sul-americano liderado 
pelo Brasil. Porém, de um lado Carlota Joaquina ambicionava formar seu próprio 
império com as colônias; de outro, D. João desejava ampliar o império luso-brasi-
leiro com a anexação das colônias pelo Brasil. 

Rocha Loureiro rejeita essa expansão alegando que “o território do Brasil é tão 
vasto que toda ideia de o aumentar é absurda.”26 As prioridades eram aumentar a 
população e fomentar o comércio interno brasileiro. Agora, em 1820, era impru-
dente retomar o desejo de ampliar as possessões luso-brasileiras, pois alguns paí-
ses latinos já haviam se tornando independentes.

Seria com efeito para desejar, que os limites do Brasil se encerrassem, ao 
norte e ao sul, dentro dos grandes rios Amazonas e da Prata; porém, havendo 
os Estadistas da Corte do Rio de Janeiro deixado perder a ocasião favorável 
de obter este ponto por uma negociação, empreender agora tal objeto, por 
meio das armas, é medida de última imprudência. Nem as finanças do Bra-
sil, nem o descontentamento interno causado pela má forma de Governo 
das províncias ou Capitanias, nem a grande energia que é de esperar empre-
guem em tal guerra as colônias Espanholas, entusiasmadas com as suas 
ideias de liberdade, nem o perigo de que essas se comuniquem, em caso de 
guerra, aos Povos do Brasil; podem deixar de infundir grande temor de que 
o menor projeto de hostilidades contra a América Espanhola seja produtivo 
de males incalculáveis ao Brasil. (Correio Braziliense apud O Português, 1820, 
vol. 10, n.º 57: 221).

26 Correio Braziliense apud O Português, 1820, vol. 10, n.º 57: 221.
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Inicialmente, Rocha Loureiro defende a tese de Hipólito, mas ao longo dos 
anos oscila entre manter a união Brasil-Portugal ou unir Portugal à Espanha. 
Foi o primeiro a propor a separação do império luso-brasileiro e a conjecturar a 
aproximação com a Espanha, apesar dos intensos e históricos conflitos entre os 
dois países.

O movimento de independência de Buenos Aires iniciou em maio de 1810 e 
da Banda Oriental (futuro Uruguai) em fevereiro de 1811. O processo na Argen-
tina só foi concluído em 19 de julho de 1816, após muitos e revezes diplomáticos 
e conflitos armados, inclusive com tropas luso-brasileiras. A Espanha, aliada da 
França na invasão a Portugal em 1807, agora solicita auxílio português para com-
bater os rebelados em seus domínios na América. Rocha Loureiro foi contra e 
considerou “precipitada e imprudente” qualquer intervenção luso-brasileira na 
região do Prata. Assim como Hipólito, defendeu que a Corte deveria priorizar o 
desenvolvimento do Brasil. O governo brasileiro, mesmo não reconhecendo o de 
Buenos Aires, não deveria hostilizá-lo. Pelo contrário, deveria estabelecer rela-
ções diplomáticas, mas ficar atento para que a ideia de independência daquelas 
províncias não contagiasse os brasileiros. Adverte que uma das medidas para 
evitar esse risco seria mudar o sistema militar de governo, colocando fim à tira-
nia e ao despotismo dos capitães-gerais do Brasil.

Alheio aos protestos do jornalista, Portugal convoca seus soldados para a 
ação intervencionista. Cerca de 10 mil portugueses e espanhóis sairiam de Cadiz 
(Espanha) para se reencontrarem em Santa Catarina e dali seguirem para a 
região de fronteira do Rio Grande do Sul com as províncias do Prata, de onde par-
tiriam para dominar Maldonado, Montevideo e Buenos Aires. Rocha Loureiro 
ironiza a forma como o rei da Espanha, Fernando VII, pagaria Portugal pela ação: 
se apropriaria de terras de Portugal, assim como o rei Carlos IV invadiu Olivença 
após Portugal lutar a seu lado na guerra do Rossilhon.

Para o jornalista, duas razões principais moveram Portugal a intervir foram 
as promessas de ampliação do território nas fronteiras do Brasil e o receio de 
que a onda emancipacionista atingisse o Brasil, a mais rica das possessões por-
tuguesas. Sobre tais promessas, pede que o governo lembre que na Guerra da 
Grande Aliança (1688-1697)27 Áustria e Inglaterra prometeram o mesmo, mas 
Portugal ficou praticamente só no campo de batalha e nada recebeu em troca. 

27 A Guerra da Grande Aliança, também conhecida como Guerra dos Nove Anos, teve início em 1688 
com a Liga de Augsburgo no combate ao avanço da França sobre a região do Reno. Em 1689 a Liga teve 
a adesão da Inglaterra de Guilherme III que temia o apoio francês a uma possível restauração de Jaime 
II ao trono inglês, do qual havia sido derrubado com a Revolução Gloriosa. A disputa entre Inglaterra 
e França também estendeu o conflito às colônias americanas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaura%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Gloriosa
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Quanto às ideias de emancipação, que considerou de maior peso para a interven-
ção de Portugal, era natural que os brasileiros nutrissem esse desejo em razão 
de conquistas passadas como a expulsão dos holandeses. Esse desejo, acrescido 
da desigualdade dos direitos, dos privilégios e regalias da metrópole que não são 
comunicados às colônias, mais o exemplo dos vizinhos, poderiam estimular o 
Brasil à independência.

Apesar dos motivos que moviam o governo brasileiro, considera a interven-
ção injusta, pois o governo inseria-se em um juízo que não lhe cabia, além de 
não dispor de recursos financeiros, homens e armas para enfrentar uma guerra. 
Isto só levaria os brasileiros a se indisporem contra o governo “insensato” e 
assim promoverem sua independência. Um sintoma dessa insatisfação foi o ele-
vado número de deserções de soldados luso-brasileiros que ocorreu na primeira 
expedição à região do Prata e que agora poderia se repetir. “Desertarão todos” 
se forem mandos pela segunda vez, principalmente se Buenos Aires lhe acenar 
“com tabaco, água ardente e alguns duros.”28 

Na eminência do conflito, em agosto de 1814 a corte anistia todos os deserto-
res e exige que se apresentem nas unidades militares em no máximo seis meses. 
Até os desertores que estavam presos foram libertados. Ainda assim, os 10 mil 
combatentes previstos são reduzidos a 7 mil por causa das deserções, noticia O 
Português em fevereiro de 1815. As deserções ocorreram já em Lisboa e na área do 
conflito foram ainda maiores. Os que foram à combate, “o fazem de má vontade”.29

Em maio de 1816, O Português volta a noticiar, reproduzindo notas do Morning 
Chronicle, a deserção de centenas de soldados luso-brasileiros, atraídos por Bue-
nos Aires, com a oferta de terras, pesos duros e água-ardente, como antecipara 
Rocha Loureiro. Para ele, aquela era uma guerra sem causa para os portugueses, 
pois os independentes de Buenos Aires não lhes fizeram nenhum mal para serem 
combatidos, por isso a deserção. “[...] Esses independentes defendem a mesma 
causa que nós, em 1808, guerreamos; aqueles detestam o jugo de Fernando, como 
nós detestamos o jugo dos Franceses.” Aquela era uma causa do governo espa-
nhol e não do português. “Se o governo Português, ao invés de romper com os 
seus vizinhos em América, rompesse com o seu vizinho na Europa,” 30 não have-
ria deserções, avalia. Insiste para que o governo não confie em suas tropas e nem 
que os independentes estejam enfraquecidos por causa dos revezes que haviam 
sofrido no Peru.

28 Ibidem, 1815, vol. 2, n.º 9: 262-263. 
29 Ibidem, n.º 10: 355.
30 Ibidem, 1816, vol. 5, n.º 25: 59.
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Portugal e Espanha eram exemplos de que, se o povo quisesse, por maiores 
que fossem os inimigos, poderiam tornar-se livres, referindo-se ao período em 
que ambas as nações estiveram sob jugo francês. Insiste que a “ambição, causa 
única da guerra, será a fonte de onde emana a ruína e destruição do Brasil”. 
Entende que até mesmo os ingleses tomarão partido dos independentes e Por-
tugal só recolherá miséria, vergonha e confusão. Para sustentar sua tese sobre 
o posicionamento dos ingleses em favor das províncias latinas, reproduz mais 
duas notas do Morning Chronicle que sinalizam nesta direção.

Os Portugueses estão ansiosos por sacodir o nosso jugo (que é o nome que 
lhe dão) e, com grande alacridade de seus ombros despiriam a dívida de gra-
tidão. Grandes esforços têm eles feito por anular o nosso tratado de comér-
cio e nos excluir do Brasil. Seus desejos seriam que não comunicássemos 
com Portugal, agora feito colônia; mas não o podendo alcançar, pretenderam 
restringir-nos ao Rio de Janeiro. Qual seria o seu tom para conosco se eles 
pudessem tomar posse da margem oriental do Rio da Prata e monopolizar o 
comércio dos couros! Sua glória seria o fazer que, por este artigo, que é para 
nós de 1ª necessidade, deles fôssemos dependentes. A política e o ministério 
Português têm mudado depois que emigrou para a América; com a novo(sic) 
ordem de coisas, eles só se agarram ao novo mundo. (Morning Chronicle apud 
O Português, 1816, vol. 5, n.º 25: 60).

A gazeta inglesa avalia a atuação de Portugal no Prata como uma forma de 
prejudicar economicamente a Inglaterra. Rocha Loureiro define o protecionismo 
do Morning Chronicle como um discurso patriótico. Esta era a posição corrente 
na maioria das gazetas inglesas e considerando a influência das mesmas junto 
à opinião pública e ao governo, Rocha Loureiro recomenda que o governo por-
tuguês a tome por “bom conselho para não romper e se empenhar numa guerra 
de que há de desistir por ordem de um gabinete estrangeiro, o que será grande 
fraqueza, desdoiro e covardia”31

Ao final de 1816, outro artigo do Morning Chronicle motiva novas análises de 
O Português. A gazeta inglesa defende que a Inglaterra tem direito de intervir na 
região, não o Brasil. Rocha Loureiro rebate que nem Brasil e nem Inglaterra pos-
suem esse direito, pois Buenos Aires não agrediu ou ameaçou a nenhuma das 
nações. 

31 Ibidem, 1816, vol. 5, n.º 25: 62. 
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A Espanha também não aceitou a mediação diplomática da Inglaterra no con-
flito. Em julho, as princesas portuguesas embarcam do Rio de Janeiro a Cadis 
para desposarem o rei Fernando VII e seu irmão. Ao final do ano, o Morning Chro-
nicle supõe que aquela união era a verdadeira razão pela qual a Espanha não acei-
tou a ajuda inglesa, pois a retomada das colônias seria uma das condições para 
o pagamento dos dotes às esposas. Antevendo nessa união um prejuízo para a 
economia inglesa, o jornal questiona: “se isso viesse a efeito, que seria do nosso 
comércio ali?”32

A notícia é reproduzida em O Português, seguida de 21 páginas com diferentes 
abordagens e análises sobre a guerra. Reforça alguns pontos de vista já aborda-
dos anteriormente como a intervenção dos ingleses em favor dos independentes 
e impondo a retirada de Portugal do conflito, a injusta e precipitada intervenção 
luso-brasileira e as deserções. A Inglaterra não havia se pronunciado oficialmente 
sobre a invasão. Com base na gazeta inglesa e na oposição feita pelo embaixador 
inglês no Rio de Janeiro quando da primeira intervenção, o jornalista tece longa 
argumentação de que o governo português era humilhado pelos ingleses que 
impediam a nova intervenção.

Até o final de 1816, o governo não havia decidido invadir Buenos Aires, o que 
traz um certo alento para Rocha Loureiro. Para ele, as pressões inglesas ameni-
zaram os ânimos luso-brasileiros. Porém, o clima de guerra está no ar e o povo 
de Buenos Aires “detesta cordialmente a sujeição ao Brasil” e “a conquista será 
mui trabalhosa, ainda que os Independentes sejam deixados só às suas forças; 
porém, será impossível se com eles fizerem causa comum os Ingleses, como é de 
recear.”33 

O Congresso argentino, em 3 de janeiro de 1817, determina que não se decla-
rasse guerra a Portugal. Para Rocha Loureiro, isto significava que as províncias 
do Prata estavam tão desejosas de declarar guerra ao Brasil que era necessário 
contê-las para não precipitar os fatos. A Argentina estava envolvida na conquista 
do Peru e se não a priorizasse, para o jornalista, seria inevitável que declarasse 
guerra ao Brasil. 

Que miséria e perdição virá ao Brasil com essa guerra [...]. Não já os bandos 
de Artigas indisciplinados que os nossos terão por contrários em campa-
nha; serão os companheiros de San Martin, que o Chile conquistaram em 19 
dias e ao lado destes pelejarão os antigos ódios nacionais engrossados por 

32 Morning Chronicle apud O Português, 1816, vol. 5, n.º 29: 465.
33 O Português, 1816, vol. 6, n.º 31: 56. 
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as injúrias recentes, e as luzes, e os talentos, e a liberdade da nova república 
triunfante de seus inimigos (O Português, 1817, vol. 7, n.º 38: 835). 

Em 19 de julho de 1816, o Congresso das Províncias Unidas, realizado em São 
Miguel de Tucuman, declarou a independência das províncias do Prata. O Ato da 
Independência foi publicado em O Português no início de 1817 juntamente com a 
reprodução da proclamação do governo de Buenos Aires, publicada no Morning 
Chronicle em outubro de 1816, alertando e convocando a população para fazer 
frente à invasão portuguesa. Os dois documentos foram complementados com 
novas análises do jornalista. Para ele, uma guerra só seria justa e de direito em 
caso de “reparação de agravos e danos e também para evitar que seja destruída a 
sua independência.”34

Uma das alegações oficiais para a intervenção luso-brasileira no Prata, era de 
que o general Manuel Francisco Artigas se retirou de Buenos Aires para combater 
em Montevideo e representava uma ameaça para o Brasil. Rocha Loureiro reage:

Que Artigas seja rebelde a Buenos Aires e alevantado em Montevideo; que 
Valles faça o mesmo; que se unam; que se desunam, isso dá ao Governo do 
Brasil tanto direito para se meter com isso, como o tem para se importar 
com as revoluções que todos os dias fazem os Janissaros de Constantinopla. 
É boa! Não poderá cada um governar em sua casa como lhe parecer? (O Por-
tuguês, 1816, vol. 6, n.º. 32: 206).

Embora defendesse a não intervenção e o direito de atuação de Artigas em 
seu país, o jornalista não deixou de fazer duras críticas ao general, e apontar a 
verdadeira causa da intervenção: ambição. 

Enfim, esse Artigas, esse contrabandista, esse alevantado, esse tirano (nome, 
com que o honram) é o estribilho da cantiga e a causa da guerra que pretexta 
o Governo do Brasil. Porém, ambição (razão da mór parte das guerras) é a 
causa verdadeira. (O Português, 1816, vol. 6, n.º 32: 207).

Por meio de duas proclamações assinadas pelo general português Carlos Fre-
derico Lecor e uma pelo marquês de Alegrete, governador da capitania de São 
Pedro do Rio Grande (Rio Grande do Sul), em dezembro de 1816 o Brasil declara 
guerra a Montevideo. Lecor justifica que os insultos dirigidos por Artigas aos 

34 Ibidem, n.º 32: 206. 
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cidadãos de Montevideo e do Rio Grande, a proibição de comunicação na região 
de fronteira e o deslocamento das suas tropas para o rio Pardo, provam que Arti-
gas é uma ameaça para ambos os povos e por isso a necessidade da possessão de 
Montevideo. 

Ao estilo de Junot quando invadiu Lisboa em 1807, o general português anun-
cia em Montevideo que “não vem para conquistar, nem para destruir [...] proprie-
dade”. Pelo contrário, o objetivo é “sujeitar o inimigo”, livrar o povo da “opres-
são”, restabelecer a “tranquilidade” e por fim “às extraordinárias contribuições” 
impostas por Artigas. Ressalta que todos serão tratados “com amor, exceto aque-
les que daqui em diante tentarem perturbar o sossego público.”35 A proclamação 
do governador anuncia a chegada das tropas luso-brasileiras e também promete 
expulsar e punir o inimigo, além de proteger a população local.

Na avaliação de Rocha Loureiro, tratava-se de “pobríssimos documentos” e 
“subterfúgios miseráveis”, que não expunham o real motivo da invasão: a ambi-
ção, e não Artigas. O governo português havia iniciado uma guerra sem decla-
ração de motivos. Ao invés do general, a Corte é que deveria fazer tais proclama-
ções e com razões justificadas, se é que elas fossem possíveis. Assim, era preciso 
“fazer justiça ao caráter público de Artigas” que tem se mostrado “concorde e con-
sequente em seu proceder” e que tem sido, “infelizmente, muito caluniado [...]”. 
Artigas, que no início da revolta das províncias fora aliciado pela corte de Madri 
e designado como general, não se utilizou dessas prerrogativas e, ao se retirar 
de Buenos Aires, invés de fugir para o Brasil, como alguns líderes rebelados, foi 
combater em Montevideo. Rocha Loureiro assinala que Artigas se mostra um 
conciliador “todas as vezes que ele viu o governo da capital inclinado para a ver-
dadeira liberdade constitucional.”36

Na edição seguinte, é publicada uma proclamação do governo de Buenos 
Aires, de agosto de 1816, o qual lamenta que alguns expatriados das províncias 
do Prata têm recorrido à corte brasileira para solicitar a intervenção em Buenos 
Aires; mesma solicitação também dirigida ao governo inglês por meio do lord 
Beresford. Rocha Loureiro menospreza o episódio referindo-se como a ação de 
“uns poucos miseráveis trânsfugas que fugiram para o Rio, e com intrigas alcan-
çaram umas poucas assinaturas de alguns descontentes [...] pedindo o auxílio 
do Brasil contra Artigas.” Este não ostentava títulos nobres ou militares e isso o 

35 Ibidem, 1817, vol. 6, n.º 33: 322-323.
36 Ibidem, vol. 6, n.º 33: 324-327.
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qualificava como “um repúblico nada ambicioso” que buscava unir-se a Buenos 
Aires quando ali houvesse a “verdadeira liberdade.” 37

Os primeiros combates ocorridos a partir de outubro de 1816, só passaram 
a ser relatados pelo jornal em março do ano seguinte, que procurou mostrar 
os avanços e perdas de ambos os lados, utilizando-se da reprodução de gazetas 
de Buenos Aires, da Gazeta do Rio de Janeiro e documentos militares brasileiros. 
A expectativa era se Buenos Aires tomaria partido em favor do Brasil ou de Mon-
tevideo. Também corria nas gazetas inglesas notícias não confirmadas de que 
o governo espanhol solicitara ajuda ao inglês para atuar como mediador com o 
Brasil. Na leitura do jornalista, esse fato poderia desencadear uma nova guerra 
na Europa a partir de Portugal e Espanha. Fosse qual fosse o resultado destas 
questões, e mesmo vencendo o conflito com Montevideo, insistia, a invasão era 
“injusta” e não era de território que o Brasil precisava, mas de “povoação, liber-
dade, economia, governo e constituição”.38 

No Memorial de maio de 1817, quando as tropas se encontravam em pleno 
campo de batalha em Montevideo, Rocha Loureiro se dirige a D. João:

V. M. tem colônias na Europa, Ásia e África, as quais podem ser conquista-
das logo que forem invadidas. O seu novo reino do Brasil [...] está caindo aos 
pedaços; nenhuma parte dele tem forças que possam resistir aos inimigos 
estrangeiros ou domésticos; em qualquer parte um regimento pode fazer 
uma revolução e o espírito público, que não é favorável ao governo, bem 
longe de a atalhar, há de favorecê-la. (O Português, 1817, vol. 7, n.º 37: 703). 

A invasão à Montevideo foi qualificada como pobre e infelicíssima conquista. 
Uma conquista “mui barata”, mas que “mui cara nos deve ela por fim custar.”39 
Apesar da vitória, os combatentes brasileiros e a povoação local sofriam os horro-
res da fome e da miséria isolados pelos homens de Artigas. 

A formação de um império sul-americano era pauta na imprensa inglesa. 
O Morning Chronicle, que sempre se posicionara contra o projeto português, no 
final de 1818, após a derrota de Artigas, passou a enaltecer os portugueses que se 

37 Ibidem, n.º 34: 370-371. 
38 Ibidem, n.º 35: 503.
39 O Português, 1817, vol. 7, n.º 38, p. 834.
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esmeravam em conquistar a simpatia dos habitantes locais e pela sua “perfeita 
harmonia” com o governo de Buenos Aires. 

A verdade é [...] que o Gabinete do Brasil não cuida senão em os interesses 
do Sul d’América, sendo o desejo do Rei o fundar um grande Império no oci-
dente, empregando para esse fim todos os seus esforços e energia. Qualquer 
que seja o estado atual de pacificação na Europa, devemos confessar que ele 
tem adotado um judicioso plano; visto que tem lugar para dilatar e engran-
decer os seus novos domínios, libertados com o abandono das suas antigas 
conexões (Morning Chronicle apud O Português, 1818, vol. 8, n.º 47: 390).

Rocha Loureiro concorda que o plano de expansão portuguesa na América está 
em curso, mas o considera inviável em razão da má administração do governo 
brasileiro que “vive à maneira das baratas: só de ruína e destruição”. Considera 
que “o governo do Rio se julga desatado de suas antigas conexões [reino de Por-
tugal]. E acrescenta: “[...] o governo carioca, incapaz de atender aos interesses de 
Portugal, e conhecendo bem que este reino lhe há de, mais tarde ou mais cedo, 
escapar das mãos, só cuida em o desfrutar, como temporário senhorio [...].”40

6. O RECHAÇO DE O PORTUGUÊS À REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA

Seguindo a linha do Correio Braziliense, mas num tom mais ácido, mesmo como 
liberal e amante das revoluções populares, O Português também rechaçou o movi-
mento republicano de Pernambuco em 1817. Os “erros e maldades” do governo 
português foram os responsáveis diretos pela deflagração da Revolução. A causa 
dos pernambucanos era “bela e justa” e de “direito”, mas a revolta não deveria 
ser deflagrada, “pois nem sempre convém o exequir todos os nossos direitos; 
e o que é lícito naturalmente, nem sempre convém, nem sempre é decente.”41 
Aparentemente, seu rechaço foi mais em razão da manutenção do império luso-
-brasileiro e da monarquia constitucional que pelo temor da perda do território 
pernambucano.

Como opositor, articulou seu discurso em duas linhas principais: a falta de 
estrutura para Pernambuco se manter como uma unidade federativa indepen-

40 O Português, 1818, vol. 8, n.º 47, p. 393.
41 Ibidem, vol. 7, n.º 37: 738.
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dente; e de ordem legal em relação ao reino. Sobre o primeiro aspecto, na hipótese 
de separação de Pernambuco, sentencia:

Os Pernambucanos mal podem, opondo-se a seus inimigos, formar um 
Estado independente e quando o alcançassem, a independência não lhes 
pagaria os sacrifícios a que são obrigados; se eles adotassem a forma consti-
tucional sob o antigo governo, seriam suas tentativas mais bem arrazoadas. 
Serão eles ao cabo triunfantes? Se puderem vencer a fome e se o governo dar 
todas as providências que a revolução faz necessárias, estamos certos que 
o governo do Rei não tem força para os subjugar. (O Português, 1817, vol. 7, 
n.º 37: 738).

Sua “cobertura” jornalística foi acentuada em maio, quando publicou 21 pági-
nas com uma série de documentos relativos à Revolução e outras 16 nas quais 
analisa o teor desses atos oficiais emitidos pelos rebelados, pela Corte no Rio 
de Janeiro e pelo governador da província da Bahia, Dom Marcos de Noronha e 
Brito, o conde dos Arcos.

Dos rebelados, foi publicada a nomeação da junta com os cinco “patriotas” 
que compunham o governo provisório: João Ribeiro Pessoa Montenegro (repre-
sentante eclesiástico); capitão Domingos Theotônio Jorge Martins Pessoa (repre-
sentante dos militares); José Luiz de Mendonça (representante da magistratura); 
coronel Manoel Correia de Araújo (representante dos agricultores) e Domingos 
José Martins (representante dos comerciantes). O documento tem apenas 17 sig-
natários, entre os quais não se encontram “pessoas do primeiro respeito da terra”. 
Rocha Loureiro argumenta que todos deveriam ser obrigados a assinar, mas pon-
dera que o temor “lhes fez tremer a mão.”42 

Critica a composição das cinco classes da junta governativa, pois havia outras 
que mereciam tal reconhecimento, e descarta a inclusão de um magistrado. O 
ideal para o jornalista seria a escolha de cinco homens capazes, independente das 
classes às quais estivessem vinculados.

O relato dos revoltosos sobre os acontecimentos ocorridos entre 5 e 10 de 
março, também foi destaque. Tinha por título, Preciso dos sucessos que tiveram lugar 
em Pernambuco desde a faustíssima e gloriosíssima Revolução operada felizmente na 
Praça do Recife aos 6 do corrente mês de março em que o generoso esforço de nossos bra-

42 Ibidem, n.º 37: 670.
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ços Patriotas exterminou daquela parte do Brasil o Ministro infernal da Tirania Real. Na 
introdução do documento, as justificativas do levante:

Depois de tanto abusar da nossa paciência por um sistema de administra-
ção combinando acinte para sustentar as vaidades de uma corte insolente 
sobre toda a sorte de opressão de nossos legítimos direitos, restava caluniar 
agora a nossa honra com o negro lábio de traidores aos nossos mesmos ami-
gos, parentes e compatriotas de Portugal. E era esta por ventura a derra-
deira peça que faltava de se por à máquina da política do insidioso Governo 
extinto de Pernambuco. (O Português, 1817, vol. 7, n.º 37: 671).

Conforme o relato, a mesma pena que o governador usou no dia 5 para redigir 
a proclamação de amizade aos pernambucanos, no dia seguinte foi usada para 
compor a lista dos cidadãos que foram presos. Amanheceu o dia 6 e o Conselho 
de Guerra reunido no Forte do Brum passou a assinar a sentença de condenação 
de “inocentes vítimas” que começavam a abarrotar as prisões. Estava instaurado 
o caos que deu início à Revolução. Distante dos fatos, Rocha Loureiro avalia, equi-
vocadamente, que a revolta findaria em poucas horas, e “[...] que mais pareceu 
festejo de paz que tumulto de guerra, sinal evidente de ter sido toda obra da Pro-
vidência e benefício da Benção do Todo Poderoso.”43 

Sem conhecimento das atrocidades praticadas pela coroa contra os rebelados, 
o jornalista se deteve na análise dos documentos e classificou a proclamação 
dos revoltosos de mal escrita. Argumenta que os pernambucanos fizeram mais 
que os revolucionários dos Estados Unidos e da França, que passaram bem mais 
tempo negociando suas reivindicações com os respectivos governos. Para o jor-
nalista, este foi o erro dos pernambucanos: não apresentaram suas reivindica-
ções ao governo. 

Os republicanos foram rápidos na busca por apoio da comunidade internacio-
nal para fortalecer e legitimar o movimento, mas não obtiveram êxito. Enviaram 
um adido à Inglaterra, o que foi ironizado por Rocha Loureiro.

O mundo quase não conhece hoje outra forma de governo que não seja 
monarquia (e segundo os nossos costumes, escassamente se poderão agora 
fundar democracias puras) e, contudo, os de Pernambuco ousam prometer-
-se que seguirão o rumo dos Estados Unidos e afrontam sem necessidade o 
ódio de todos os reis! Oh cegueira! Pobre povo que há de padecer inocente e 

43 Ibidem: 672.
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sem proveito. A ajuda que o governo inglês começou a dar aos de Pernam-
buco foi uma Ordem em Conselho que vimos na Gazeta da Corte, por a qual 
o Príncipe Regente proibiu por 6 meses a exportação de armas e munições 
para a América, exceto para as colônias inglesas ou Estados Unidos. (O Por-
tuguês, 1817, vol. 7, n.º 37: 724-725).

Para o jornalista, a proibição da venda de armas era resultado da interferência 
dos ministros português e espanhol em Londres e a reação inglesa seria seguida 
por outras nações. O Português reproduziu um pequeno trecho do Morning Chro-
nicle, o qual informa que o rei inglês pensou em enviar uma expedição em favor 
do rei de Portugal, mas foi desaconselhado por seu ministro. Ao analisar o texto 
do jornal britânico, Rocha Loureiro emendou com novas críticas aos rebela-
dos enfatizando que estes não receberiam quaisquer auxílios da comunidade 
internacional. 

Eis aqui os sentimentos gerais dos governos que deviam esperar os Pernam-
bucanos depois de tão mal se terem havido em sua revolução. Eles podiam 
excitar a simpatia de todos os povos, e até de muitos governos, se compu-
sessem e ordenassem bem os planos atrevidos que adiantaram; porém, des-
graçadamente, não há aí que louvar senão o arrojo e temeridade, se por isso 
merecem louvores. Que querem dizer – acabe a tirania real – vaidades de uma 
Corte insolente e outras asserções sem provas? (O Português, 1817, vol. 7, n.º 37: 
726).

Em resposta a sua própria indagação, reconhece as atrocidades praticadas 
pelos ministros, mas insiste que um bem ordenado manifesto ou proclamação 
onde apresentassem os abusos sofridos por parte do governo central, deveria ser 
o primeiro passo dos revoltosos. Para eliminar essa forma de governo despótico, 
a solução estava na oferta de uma constituição. 

Se os de Pernambuco andassem bem aconselhados, uma vez que se resolve-
ram a fazer a sua revolução, deviam começá-la com um Manifesto contendo 
a série dos males e injúrias que haviam sofrido com a presente adminis-
tração do governo (que não lhe era difícil o fazer com isso um aranzel tão 
longo como verdadeiro), depois deviam mostrar, como o podiam, que não 
havia esperança de que os Ministros, interessados nos abusos, reformas-
sem a administração e aconselhassem bem o Príncipe desvairado para que 
ele desse aos seus povos uma livre constituição. Nestes termos que o povo 
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pernambucano, usando de seus direitos naturais, dava o 1.º sinal de refor-
mas necessárias, a que devia o Príncipe inclinar; que eles não quebravam a 
antiga obediência e lealdade; mas se ele desse e jurasse uma constituição 
livre, a qual afiançasse igualmente o esquecimento do passado, eles seriam 
entre os seus mais fiéis e obedientes súditos. (O Português, 1817, vol. 7, n.º 37: 
726-727).

Mesmo se o governo se recusasse a negociar e prosseguisse com medidas 
rigorosas, os pernambucanos deveriam manter a moderação, pois assim atrai-
riam apoio interno e externo. Cogita que, “talvez, as tropas portuguesas conhe-
cendo o fundamento das queixas e penetrados da moderação dos Pernambucos, 
recusassem marchar contra eles”. Assim, provavelmente o espírito despertado 
em Pernambuco teria maior alcance e seria dado um exemplo nem “visionário” e 
nem “sem proveito”. Mesmo que não fossem bem-sucedidos, “ficava-lhes a glória 
de terem sucumbido defendendo uma causa bela e justa que atrai as simpatias de 
todo o gênero humano.”44

Ainda no esforço para minimizar a força da Revolução, adverte que o exemplo 
da independência das colônias espanholas não justifica, “aos olhos da política”, 
a Revolução de Pernambuco, pois aquelas não contavam com o rei em seu conti-
nente e não havia meios de concentrarem um governo único, o que tornou ine-
vitável a separação. Adverte que o movimento “começou por alienar os ânimos 
de todos os Brasileiros das outras capitanias” e que Pernambuco “será esmagado 
sem dó”45 por essas capitanias.

Entre outros, foram publicados ainda o ultimato dirigido ao governador Cae-
tano Pinto de Miranda Montenegro; o Decreto da liberdade de comércio; Decreto 
extirpando de forma “lenta, regular e legal” o “câncer da escravidão”46; Decreto 
criando um corpo de cavalaria; e uma Proclamação garantindo segurança aos 
europeus. Todos foram criticados brevemente pelo jornalista.

Do governo de Pernambuco, foi publicada a proclamação de capitulação. Este 
não fez a mínima resistência, pois não dispunha de armas e soldados. O gover-
nador ficou sitiado no Forte do Brum com quatro militares. Os cinco assinaram a 
Resolução do Conselho de Guerra, que capitulou. Montenegro foi deportado para 
o Rio de Janeiro onde foi preso a mando de D. João, em razão de não ter defendido 
a fortaleza. 

44 Ibidem: 727.
45 Ibidem: 727-728.
46 Ibidem: 667-669.
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Rocha Loureiro concorda com a punição, pois o governador agiu com “desma-
zelo” ao deixar a “fortaleza principal sem munições, e por sua inércia, preguiça 
e descuido com tudo que pertencia à governança, e por as mal consideradas pri-
sões que ordenou, e foram causa de se romper a revolução.”47 Porém, ressalta que 
Montenegro permaneceu 15 anos como governador, pois seguia as ordens dos 
ministros de enviar todos os rendimentos da capitania para o Rio de Janeiro e 
assim ficou sem recursos para obras militares.

Do Conselho Real, foram publicadas três proclamações assinada por Dom 
Marcos de Noronha e Brito, o Conde dos Arcos, dirigidas aos pernambucanos e 
com forte teor repressivo. A primeira (datada de 21 de março), objetiva desacredi-
tar os líderes do movimento qualificando-os como “monstros infiéis e revoltosos; 
fingidos chefes”48 e assinala que a Bahia é fiel ao rei e cada soldado baiano é um 
espião pronto para vingar a desonra.

A segunda (29 de março), afirma que o “governo tem dado muitas provas de 
perspicácia ante o Mundo todo para que seja lícito suspeitar que há de proteger 
o mais vil dos Crimes perpetrados por meia dúzia de Bandidos que nasceram na 
escuridade e indigência de onde não virão meios de sair senão por força dos Deli-
tos que acabam de cometer.”49 Sentencia ainda que é mui considerável o número de 
pernambucanos fieis ao Rei, e que serão fuzilados aqueles que não marcharem 
com soldados reais. O jornalista, então, pergunta: “E se eles o não puderem fazer, 
contidos por o justo medo e força dos revolucionários? Assim mesmo sejam fuzi-
lados; é a sentença do Conde dos Arcos.”50 

A terceira (29 de março), alerta que soldados baianos e portugueses marcham 
para a comarca de Alagoas e todo pernambucano que não acompanhá-los será 
fuzilado; as forças navais que bloqueiam o porto têm ordem para arrasar a cidade 
e “passar tudo à Espada se imediatamente não forem instauradas as Leis de Sua 
Majestade El-Rei Nosso Senhor.” Negociações só seriam realizadas mediante a 
entrega ou morte dos líderes do movimento, ficando a população autorizada a 
“atirar-lhes à Espingarda como a Lobos.” 51

As proclamações do Conde dos Arcos – “o rapaz da escola”; “sediço Cortesão” 
– são ironizadas por Rocha Loureiro e “melhor merecem desprezo do que análise 
e comentos”. Criticando o estilo e o conteúdo dos documentos, assevera: “De alto 

47 Ibidem: 722. 
48 Ibidem: 684.
49 Ibidem: 685. 
50 Ibidem: 734.
51 Ibidem: 686.
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a baixo, é todo esse miserável documento uma prova de orgulho e ignorância 
fidalga que não é desculpável no Conde, pois na Bahia podia ter muitos assesso-
res que uma boa Proclamação lhe ordenassem.”52

A terceira proclamação também sofre repreensões. “[...] bem quiséramos nós 
rebentar em sonoras gargalhadas [...] porém, o caso é menos para rir do que para 
chorar [...].”53A ironia é em razão de o conde determinar o bloqueio a Pernam-
buco com navios mercantes e sem tropas de desembarque às quais pudesse “dar 
ordens sérias de passarem à espada todos os habitantes de Pernambuco”54 e por 
fazer referências a lobos, que “não existem no Brasil.” 

Tais proclamações teriam efeitos mais negativos que positivo, incendiando 
ainda mais o ânimo dos revoltosos.

Não se diga que essas ordens não se devem intender à letra e que são talha-
das mais para intimidar do que para se porem em execução. Não o devem 
crer os de Pernambuco. Depois de uma tal declaração dos seus inimigos, 
farão uma resistência desesperada; venderão caras as vidas, e ainda quando 
sucumbam, deixarão Pernambuco feito um túmulo para os seus ossos e os 
dos seus inimigos. (O Português, 1817, vol. 7, n.º 37: 734).

Embora reconheça a boa atuação do conde em várias outras iniciativas como 
homem público e em sua “justa energia” ao debelar o princípio de rebelião que 
também ocorria na Bahia, onde prendeu o frade emissário dos pernambucanos, 
Rocha Loureiro sentencia que o despotismo militar do conde fez com que ele per-
desse a confiança do povo.

Um decreto dos revoltosos, publicado em outro jornal lusitano, também reper-
cutiu em O Português. Tratava da proibição da saída de dinheiro e de pernambu-
canos para outras províncias, sem a devida autorização do governo provisório. 

Ainda em suas investidas de depreciação do movimento, faz referência ao 
casamento do líder Domingos Martins com a filha de um importante comer-
ciante, como um possível ato de interesse político para dar estabilidade à revolta.

[...] o certo é que o novo governo é mil vezes mais enérgico e ativo do que 
o passado e para exceder nessa virtude pouco trabalho bastava. O novo 
governador das Armas parece se um tal José de Barros, que é o Capitão que 

52 Ibidem: 732-733.
53 Ibidem: 733-736.
54 Ibidem: 733-734.
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matou o Brigadeiro: valor e denodada resolução não se lhe pode negar. Um 
dos membros do governo, Domingos José Martins, causou-se, poucos dias 
depois da revolução, com uma Senhora que há muito requestava, filha de 
um dos principais Negociantes da terra. Alguns terão esse matrimônio 
como passo político de muito acerto e discrição, por mostrar boa fé, adqui-
rir confiança pública e assegurar a estabilidade da revolução; outros podem 
atribuí-lo a causas mui triviais, amor, vaidade, especulação (O Português, 
1817, vol. 7, n.º 37: 732). 

O Decreto de Perdão aos revolucionários, assinado em fevereiro de 1818, des-
pertou novamente a ira de Rocha Loureiro. A obra de Vilanova, “um prodígio 
da estupidez; ignorância de mãos dados com despotismo[...],”55 “[...]mostra bem 
o Rábula, confuso em seus arrazoados, por ignorância ou por malícia.”56 A partir 
daquela data ficavam proibidas as devassas, prisões e sequestros dos revoltosos, 
o que era positivo. Porém, o decreto fazia exceção aos cabeças da rebelião o que 
abria “a porta ao ódio, vingança, peitas e dependência”, pois o documento não 
definia o que é ser cabeça da rebelião e nem nomeia quem são esses cabeças. Para o 
jornalista, essa identificação era uma tarefa fácil em uma “revolução tão insigni-
ficante e tão notória”. Assim, o decreto abria a porta para “continuarem a prender 
e sequestrar ou conservar na prisão aos miseráveis a quem podem alcunhar de 
cabeças da rebelião.”57 Portanto, era um documento inútil.

Outra contradição era a citação no decreto de que os iniciadores da revolta 
trouxeram “de longe o veneno de opiniões destruidoras e querendo infecionar a 
nação Portuguesa”. Para o jornalista, o governo trabalhava para dar desculpas à 
nação “de um crime de que só ele tem a culpa.”58 Tratava-se de um sofisma por 
meio do qual se buscava dar como razão ao que não é razão. Sentencia que a causa 
primeira da revolução está em todo o domínio português: o despotismo horro-
roso do governo. A influência externa a que se refere o documento, era em razão 
do contato do líder dos revoltosos com Hipólito da Costa e Rocha Loureiro em 
Londres. O jornalista rechaça a acusação. Diz que esteve com Domingos Martins, 
mas que este não iniciou a revolução, pois estava preso quando ela foi deflagrada.

Em julho de 1819, o agora ministro português em Hamburgo, José Anselmo 
Correa Quintela, em 18 páginas de seu jornal Plenipotenciário da Razão, também 

55 Ibidem: 212.
56 Ibidem, 1818, vol. 8, n.º 45: 213.
57 Ibidem: 214.
58 Ibidem: 214.
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acusa Rocha Loureiro de incitar a revolução. Em resposta, O Português reproduz 
quatro extratos das “desaforadas calúnias”, seguidos de breves comentários nos 
quais novamente refuta as acusações. O primeiro trecho do texto de Quintela é o 
mais contundente e expõe supostas razões que levaram Rocha Loureiro a fundar 
seu jornal.

O Jornalista João Bernardo da Rocha Loureiro, quando em Lisboa, requereu 
um ofício que já o Governo havia dado, e por isso não lhe pode conceder; boa 
e justa razão que deveria persuadir o requerente a ter paciência e a esperar 
outra ocasião, mas J.B.R. persuadido que lhe haviam feito injustiça, deixou 
Portugal com intentos de se vingar do Governo [...] e ei-lo ido à Inglaterra, 
o mais comerciante país do mundo, aonde ele abriu loja de novidades sob a 
insígnia e divisa d’O Português. No seu tráfico, admitia ele todas as mer-
cadorias de má qualidade que se lhe de Lisboa mandavam e d’outras terras 
e Portugal; por onde os Fregueses se desgostaram, e já ele ia fechar a loja 
quando os Espanhóis d’América revoltaram contra seu Rei. (Nossos Leitores 
se lembrarão de que muito antes de escrevermos O Português havia começado a 
revolução em as colônias Espanholas). [Grifo de Rocha Loureiro]. Esse sucesso 
meteu em cabeça ao Lojista literário deque poderia melhorar seus negócios 
se entrasse a declamar contra o governo Português e conseguisse contra 
ele sublevar seus vassalos de Pernambuco; por isso ele todo o seu engenho 
aplicou a provar que os Povos têm direito de liberdade e independência e dai 
concluiu que o tinham de quebrar a obediência a seu legítimo Soberano; e 
com isso tanto escaldou a cabeça de seus leitores Pernambucanos que alcan-
çou o fazer-lhes amar a sedição (Plenipotenciário da Razão apud O Português, 
1819, vol. 10, n.º 55: 75).

A reação foi um tanto evasiva, não dando crédito às palavras do “indecente” 
redator do Plenipotenciário. Ressalta que não era de bom costume e decência, ao 
fazer críticas a um jornalista, citar seu nome próprio e fazer comparações entre 
sua vida pregressa e seus escritos, seja para bem ou para o mal. Ainda se fosse 
esse o caso, sua vida e seus escritos seriam mais “luminosos” se comparados 
aos de Quintela. Negou pedir ajuda ao governo, a não ser três ou quatro petições 
enviadas para dar continuidade ao seu jornal em Lisboa, porém nunca foi aten-
dido. Quanto à acusação de promover a “miserável” Revolução de Pernambuco, 
responde que a mesma “se deve toda aos erros e maldades do Governo Português 
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e não à leitura de nossos canhenhos”. Assinala que um dos revolucionários, “o 
fraco Martins”, esteve em Londres por duas vezes, mas não o conheceu59.

O segundo extrato do texto de Quintela assinala que Rocha Loureiro “critica 
com fel, acomete com atrocidade, calunia com atrevimento [...]” e o seu jornal “[...] 
é um composto de discursos errôneos, às vezes até extravagantes, acompanha-
dos de fatos fabulosos e inventados de malícias e calúnias insultantes, injuriosas, 
e até atrozes, espalhadas de mês a mês a um pequeno número de crédulos que 
amam ornamentar o espírito com loucuras.”60 Com retórica de uma proclamação, 
o texto exalta ainda:

Agora saiba o Mundo que esse famoso Orador da Canalha de Pernambuco, 
como mal sucedido em empresa de fundar a república de Pernambuco e dela 
se declarar Orador, tornou ao seu antigo tráfico, que é espalhar as mentiras 
que lhe mandam seus Correspondentes de Portugal e Brasil, e censurar os 
atos e Governo do seu Rei (O Português, 1819, vol. 10. n.º 55: 77). 

Em tom irônico, Rocha Loureiro limita-se a comentar que os leitores pode-
rão avaliar a veracidade do dito por Quintela quanto à mensalidade do jornal. 
Naquele período, O Português já apresentava periodicidade bastante irregular, o 
que gerava muitas reclamações dos leitores. A estratégia foi desacreditar Quin-
tela, demonstrando que este não conhecia as características do jornal.

7. HIPÓLITO E A “IMPRUDENTE” E “CRIMINOSA” 
REVOLUÇÃO DE 1817

Assim como Rocha Loureiro, Hipólito da Costa rechaçou com todas as letras a 
Revolução Pernambucana de 1817. Classificou-a como “imprudente”, “criminosa” 
e promovida por “demagogos” e “ignorantes”. Não poupou nem o líder do movi-
mento, Domingos Martins, de quem se tornara amigo em encontros em Lon-
dres e Paris. Defensor convicto da união entre Brasil e Portugal e seguidor fiel 
dos princípios maçons que condenam mudanças radicais e por meios violentos, 
defendia que revoluções só poderiam ser promovidas pelo governo e nunca pelo 
povo.

59 Ibidem, 1819, vol. 10, n.º 55: 76.
60 Ibidem: 77.
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Sua primeira reação ao movimento foi publicada em maio de 1817, quando a 
revolta já havia sido debelada. O jornal traz dois breves comentários de Hipólito, 
pois este tinha poucas informações para uma análise mais apurada, e uma carta 
de um leitor anônimo. A carta, intitulada Contra a Revolução de Pernambuco,61 não 
traz informações sobre o movimento, apenas enaltece D. João e condena o ato 
dos rebelados, pois, “que pretextos podia ter tal gente para se mostrar rebelde?” 
Ao contrário de Hipólito que sempre condenou os atos despóticos do governo 
central e da administração no Brasil, o autor da carta atribui a revolta à “escan-
dalosa frouxidão” dos governadores, “principalmente o de Pernambuco aonde se 
cometiam impunemente os maiores atentados e a mulatada a mais petulante do 
Brasil cometia assassínios e dava facadas a toda hora nas ruas públicas [...].” 62

A falta de controle da população é atribuída não só ao governador, que estava 
há mais de 15 anos no poder, “sem mostrar energia e capacidade alguma para tal 
lugar, e assim mesmo se tem conservado!” Então, em forma de questionamento, 
o missivista atribui parcela de culpa aos ministros. “De quem é a culpa? Dele? Ou 
dos ministros que se metem em tudo e fazem tudo?”63

Foi publicado também o extrato de ofícios enviados pelo contra-almirante 
Harvey ao governo inglês. Estes apresentam uma breve narrativa das circuns-
tâncias em que ocorreram a revolução e algumas de suas causas – atraso do 
pagamento do soldo dos militares e a aplicação de pesados impostos à população 
para custear as despesas nos conflitos no Paraguai e Rio da Prata. De acordo com 
o relato, em razão de rumores sobre movimentos de rebelados em províncias do 
Norte, o governo teria autorizado a execução de 150 de seus líderes militares e 
civis em diversas localidades. Porém, “um acidente precipitou a execução da pre-
meditada revolução”, referindo-se ao episódio do assassinato do coronel em uma 
unidade militar.64 

Mesmo condenando a revolução, em seus dois primeiros comentários Hipó-
lito entende que ela fora “motivada por um descontentamento geral, e não por 
maquinação de alguns indivíduos, porque não há no Brasil indivíduos de influ-
ência bastante para regularem a opinião pública”. Para ele, esse descontenta-
mento “tem por causa a forma da administração militar, e por consequência, des-

61 Dourado (1957: 475) suspeita que o autor da carta fosse o Dr. Heliodoro Carneiro, que seguia “as 
recomendações que lhe fazia o intendente de polícia para mostrar cá fora D. João ‘bom e generoso, 
e representá-lo sempre maior do que ele mesmo é.’” Ainda conforme Dourado, em maio de 1820, 
Heliodoro Carneiro publicou um artigo no Correio Braziliense intitulado Cartas contra a Revolução de 
Pernambuco.
62 Carta ao editor Contra a Revolução de Pernambuco. Correio Braziliense, 1817, vol. 18, n.º 108: 582-583.
63 Ibidem, 1817, vol. XVIII, n.º 108: 582.
64 Ibidem: 553.
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pótica, que nunca põe em execução as ordens do governo sem causar opressão 
aos povos, principalmente no recrutamento das tropas e na cobrança dos impos-
tos”. Levando esses fatos em consideração, sentencia que a única forma de inter-
romper revolução é “fazer mudanças na administração, que são essencialmente 
necessárias, porque a sujeição e os castigos de quaisquer indivíduos aumentarão 
o fogo em vez de o destruir, e é regra geral que enquanto não se acudir a causa 
nunca se atalhará o efeito”.65 

Em razão desse cenário despótico, o jornalista entende que 

[...] é moralmente impossível que um país como o Brasil, crescendo todos os 
dias em gente, e em civilização, ao ponto de constituir já uma grande nação, 
possa sofrer a continuação do sistema de governo militar e das instituições 
coloniais que se estabeleceram quando as suas povoações eram meros presí-
dios ou dispersas plantações de algodão (Correio Braziliense, 1817, vol. XVIII, 
n.º 108: 557).

Com novas informações, em junho o Correio faz uma cobertura e análises 
mais consistentes. Os documentos são praticamente os mesmos publicados em 
O Português. Do governo provisório foram publicados 14 atos oficiais66 entre 
decretos, proclamações e manifestos totalizando 15 páginas. Todos assinados, 
sempre pela ordem, pelo padre João Ribeiro Pessoa, Domingos José Martins e 
Manuel Correa de Araújo. Do conde dos Arcos foram publicadas as três procla-
mações ironizadas por O Português. Da coroa, foram dois: uma ordem do dia e o 
bloqueio de Pernambuco. Há ainda uma Narrativa da Revolução de Pernambuco, em 
seis páginas e assinada por “uma testemunha ocular”, e a análise de Hipólito que 
se estende por oito páginas e meia.

Informa que a insurreição se limitou a Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, e avalia que a “extensão do mal” é “de muito maior importância em suas 
consequências, do que na sua atual extensão”. Insiste que resulta do desconten-
tamento geral do povo em razão do tratamento despótico recebido por parte do 

65 Ibidem: 554-555.
66 Os documentos publicados do governo provisório foram: Ultimatum dos patriotas ao governador 
Caetano Monte Negro; Eleição do Governo Provisório em Pernambuco; Manifesto do Governo 
Provisório; Decreto para aumentar o soldo das tropas; Decreto abolindo vários impostos; Decreto sobre 
a compra de armamentos; Decreto ordenando o tratamento do vós; uma narrativa dos insurgentes 
sobre os atos primeiros da revolução; Decreto incluindo no Erário os rendimentos da Mesa da 
Inspeção; Decreto agregando ao Erário a administração da extinta Companhia de Pernambuco; 
Decreto confirmando o cônsul britânico em Pernambuco; Proclamação solicitando que os rebelados 
voltem a seus lares; Decreto criando um corpo de cavalaria; Proclamação desejando a emancipação 
“lenta, regular e legal” dos escravos (Correio Braziliense, 1817, vol. XVIII, n.º 108). 
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governo, mas adverte que “esses abusos nunca podiam justificar uma rebelião”, 
mas que são “provações mais que bastante”. Subjugado ou não o movimento, o 
governo “continuará a ficar na borda do precipício”, caso não atenda a questão 
com um “remédio radical”.67 Pondera ainda que é 

[...] da natureza humana que, quando em uma nação faltam os meios consti-
tucionais de poderem os povos representar sua queixas ao Imperante, sem-
pre apelam, com direito ou sem ele, para os meios da força: e por fim se vê o 
governo obrigado a declarar guerra contra seus súditos, de onde se seguem 
todas as misérias e desgraças, concomitantes das guerras civis (Correio Bra-
ziliense, 1817, vol. XVIII, n.º 108: 673). 

O ímpeto da natureza humana e a falta desses meios constitucionais para 
atendê-los foram, para Hipólito, as causas “remotas” da rebelião, e o rumor de 
rivalidades entre portugueses e brasileiros a causa “próxima”. Sobre esses rumo-
res, o governador que tinha por missão aplacá-los, negando tal rivalidade, acabou 
inflamando os ânimos ao publicar a Ordem do Dia, em 4 de março, determinando 
a prisão de suspeitos de espalharem tal boato. Indefeso ante à reação popular por 
causa da ordem de prisão, o governador se recolheu ao forte do Brum onde foi 
aprisionado e se rendeu no dia 6. E assim, Pernambuco ficou “em perfeito estado 
de anarquia”, mas a instauração do governo provisório “evitou maiores males”.68 

Hipólito não só reforçou seu posicionamento contrário à revolução como se 
manifestou contra uma possível ameaça republicana em Pernambuco, embora 
tenha aceitado com larga complacência o republicanismo nas colônias espanho-
las. Asseverou que “uma vez que as revoluções começam pelo povo, a tendência 
é sempre para forma de Governo Republicano, por mais imprópria que esta seja. 
Por isso que as aparências de democracia são as que mais lisonjeiam os indiví-
duos das classes mais numerosas.” Sua recomendação era que de, antes de pro-
clamar a independência, os insurgentes deveriam acatar a recomendação de um 
de seus conselheiros que era enviar uma deputação para levar suas reivindica-
ções a D. João.

Assim como Rocha Loureiro, Hipólito ridicularizou as proclamações do conde 
dos Arcos, grafando que “há muito tempo que não lemos três documentos públi-
cos tão miseráveis”.69 Em uma das proclamações o conde dá sua palavra de honra 

67 Ibidem: 671-672. 
68 Ibidem: 673. 
69 Ibidem: 674. 
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que José Domingos Martins, o líder do movimento, é desprezado por todas as 
nações da Europa e da América, o que o jornalista ironiza, pois se Martins não 
era conhecido nestas nações, como poderia ser desprezado. Desaprovou a procla-
mação na qual o conde afirma que só negociará com os rebelados caso seus líde-
res estejam mortos. “Tal declaração só tende a induzir os Pernambucanos a mais 
obstinada resistência”, reagiu. Na sua avaliação, a medida “muito mais acertada” 
do conde foi determinar que dois navios mercantes bloqueassem Pernambuco.

Os insurgentes designaram porta-vozes para buscar apoio e legitimar o movi-
mento junto à comunidade internacional. Antônio Gonçalves da Cruz foi nome-
ado para a missão nos Estados Unidos e Félix Tavares de Lima, para Buenos Aires. 
Hipólito foi contatado para negociar apoio junto à corte inglesa, mas recusou, ao 
contrário do que fez em favor das colônias espanholas. Dourado (1957) avalia que 
foi um equívoco dos insurgentes a solicitação, uma vez que o jornalista, como 
maçom, não trairia os princípios daquela ordem, os quais seguia tão fielmente.

No oficio70 dos revoltosos a Hipólito, estes argumentam que seria motivo de 
regozijo para o jornalista experimentar a nova era que se inaugurava no Brasil e 
que essa se encontrava em conforme com os seus princípios. Dourado (1957: 481) 
concorda que, de fato, um regime liberal estava dentro dos princípios de Hipó-
lito, “mas não uma revolução para depor um rei [...].” O biógrafo pondera que o 
Correio Braziliense, com sua doutrina liberal e críticas constantes à administração 
portuguesa, instigava certo espírito de rebeldia entre os brasileiros e que essa 
influência foi mais aguda entre os pernambucanos, tornando-se inspirador do 
movimento. 

No início de 1802, Hipólito esteve pela primeira vez em Londres em missão 
designada pelo então ministro da Marinha, D. Rodrigo Coutinho. O objetivo era 
adquirir livros para a Biblioteca Pública e material tipográfico para a Imprensa 
Régia. Foi nesta ocasião que ele também estreitou relações com a maçonaria, o 
que o levaria à prisão após seu retorno a Portugal. Conforme Rizzini (1957: 8), foi 
nesta incursão que Hipólito conheceu “um dos grandes agitadores do tempo, o 
general Francisco Miranda, patriota venezuelano, precursor da emancipação dos 

70 Rizzini (1957: 228) publica um trecho do ofício enviado pelos insurgentes a Hipólito da Costa, e 
que este não respondeu e nem fez referências no Correio Braziliense: “Confiado o Governo Provisório 
estabelecido em Pernambuco, em consequência da gloriosa revolução de 6 de março, de que vos 
regozijareis de uma nova era, que é tão conforme vossos princípios, vos escolheu para o comunicardes 
ao governo britânico, esperando que vossa habilidade conseguirá do dito Governo, quando não auxílios 
positivos, ao menos segurança de não tomar o partido do nosso cruel opressor. Ele julga merecer na 
sua luta a simpatia da primeira nação da Europa, e para mostrar de sua parte o quanto deseja a sua 
confiança, desde já asseguro ao cônsul britânico a mais extensa liberdade de comércio e reciprocidade 
mercantil. Do esboço junto conhecereis a marcha da nossa assombrosa revolução. O governo espera 
de vossa parte lhe comuniqueis os passos que derdes nesta comunicação para sua devida inteligência”. 
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domínios espanhóis na América, em cuja casa funcionava a loja ‘Gran Reunión 
Americana’, matriz das lojas ‘Lautaro’ de Cádis e de Buenos Aires”. A Reunión foi 
fundada pelo próprio Miranda e O’Higgins em 1800, e representava as lojas das 
colônias espanholas e “as portuguesas do Brasil” (Rizzini, 1957: 9).

Ainda conforme o biógrafo de Hipólito, foi neste período que o jornalista tam-
bém conheceu outro agitador, bem diferente de Miranda, mas de destino igual-
mente trágico:

Domingos José Martins, brasileiro do Espírito Santo, que morava no Recife, 
e em Londres comerciava, sendo sócio da firma Barroso, Martins, Doura-
dos & Carvalho, falida por volta de 1814. Com Martins, fez Hipólito breve 
viagem a Paris, nestes termos relembrada no Padre Amaro: “Íntimo amigo há 
sido e arquivista de documentos do miserável Martins, que até com ele fez 
a viagem sentimental de Paris [...]. Em 1812 Martins e Hipólito fundaram 
a loja ‘Lusitana 184’, ao Grande Oriente de Londres, que, em ligação com as 
academias e clubes secretos do Recife, preparou a revolução pernambucana 
de 1817, à qual, na hora precisa, Hipólito negou apoio” (Rizzini, 1957: 9). 

Dourado, porém, coloca em dúvida a participação da maçonaria e da igreja na 
Revolução. Em sua argumentação, considera que 

[...] a presença de alguns maçons no movimento não implica na conivên-
cia da instituição, quando sabemos que esta é, constitucionalmente, contra 
as revoluções; da mesma forma que a presença, nessa revolução, de nume-
rosos padres, não impõe a conclusão de que a igreja fosse revolucionária. 
Hipólito, na emergência, manifestando-se contra os rebeldes, era coerente 
com os seus princípios maçônicos, embora outros motivos particulares 
pudessem interferir, reforçando sua atitude de oposição ao movimento 
(Dourado, 1957: 484).

O autor acrescenta que os documentos históricos sobre a Revolução não per-
mitem caracterizá-la como de origem maçônica. Ele também coloca em dúvida a 
“autenticidade” dos pedreiros livres que teriam participado do movimento, pois 
estes “se mostraram infiéis aos princípios fundamentais da maçonaria” (Dou-
rado, 1957: 484-485). Considera a possibilidade de o Correio Braziliense, 

[...] com sua doutrina liberal e sua constante crítica à administração por-
tuguesa, fomentasse certo espírito de rebeldia contra o estado de coisas no 
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Brasil. [...] Mas se o Correio influiu – e não duvidamos influísse – não foi por 
consequência lógica, mas analógica, porque os rebeldes, tomando-o como 
inspirador, foram além das premissas expostas e dos intuitos do redator 
liberal, cuja doutrina reformista se opunha às revoluções. O entusiasmo 
ideológico, que ele havia difundido em seu periódico, foi aplicado com o 
exagero dos contágios emocionais ou dos exemplos imitados com o entu-
siasmo das paixões. A responsabilidade de Hipólito pode ficar aí, e não na 
cumplicidade deliberada e ativa para fins que ele ardorosamente refutava 
(Dourado, 1957: 482).

A oposição ao movimento, fica mais uma vez explícita na sua satisfação 
quando finda a revolução:

Não era de esperar outro fim a uma insurreição que, suposto tivesse ele-
mentos antigos, foi obra do momento, parto da inconsideração, e nunca sus-
tentada por plano combinado; pois tudo mostra não só a precipitação, erros 
e injustiça dos cabeças; mas a sua total ignorância em matérias de Governo, 
administração e modo de conduzir os negócios públicos. Em uma palavra, 
não mostraram outra qualidade recomendável, senão a energia, que é filha 
do entusiasmo, em todos os casos de revoluções (Correio Braziliense, 1817, 
vol. XIX, n.º 110: 105). 

Avalia que o acontecimento produziria dois efeitos negativos: o pagamento de 
mais impostos para ressarcir as despesas com o conflito; e que o governo passará 
a temer qualquer proposta de reforma, como sintoma de uma revolução, e que se 
intimidará em propor qualquer reforma temendo que esta resulte em revolução. 
Apesar de “desastroso”, vislumbra que o movimento produziu um efeito positivo 
que seria mostrar aos brasileiros que as reformas “nunca se devem procurar por 
meios injustos, quais são os da oposição de força ao Governo, e efusão de san-
gue.” Ridicularizou a tentativa dos “demagogos de Pernambuco” em pedir auxí-
lio às potências estrangeiras, o qual Inglaterra e Estados Unidos responderam 
com a proibição de exportação de armas para a América do Sul.71 

Em agosto, traduziu para o português relato do jornal baiano Idade de Ouro 
no Brasil sobre as ações finais do conflito, e que fora publicado em inglês em um 
jornal de Londres. O texto é de puro entusiasmo e exaltação pelo fim da insurrei-
ção, narra os atos de comemoração e encerra relatando o cerco, em Serinhaem, 

71 Ibidem, vol. XIX, n.º 110: 105-106.
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de cerca de 300 soldados da Bahia ao líder Domingos Martins e seus homens. 
“Assim findou aquela criminosa e imprudente empresa, que na nossa opinião, 
como já dissemos, tenderá a demorar muito os melhoramentos necessários no 
Brasil, nas coisas políticas”.72

A aparente contradição na defesa da independência das colônias espanho-
las e na condenação do movimento republicano de Pernambuco repercutiu na 
imprensa internacional. Rizzini destaca a reação do Correo de Orinoco, de Cara-
cas, que, em seguidas edições, cobrou coerência do jornalista brasileiro. Aquele 
periódico conjecturou que tal postura era para agradar ao governo português e 
este liberar a circulação do Correio Braziliense, bem como de O Português, cuja proi-
bição mais recente era de 25 de junho de 1817 por determinação do Paço em Lis-
boa.73 Hipólito respondeu ao jornal de Caracas, com o que Rizzini (1957: 228-229) 
classificou de “caudalosas explicações, fundadas estas numa especiosa diferença 
entre grandes revoluções e motins de soldados”. Justificava ele, setembro 1819, 
seu posicionamento contrário ao conflito em Pernambuco e favorável às colônias 
espanholas.

Foi nossa proposição, falando da sedição de Pernambuco, que as rebeliões 
eram péssimo modo de procurar melhoramentos a uma nação. Foi isso o 
que tanto escandalizou aos republicanos da Venezuela e ao seu campeão, o 
escritor a que respondemos. O motivo de se escandalizarem não é difícil de 
conjecturar, quando se considera que os termos gerais por que censuramos 
a sedição de Pernambuco pareciam compreender também a reprovação do 
novo governo da Venezuela. Se o leitor, porém, refletir nos princípios que 
deixamos estabelecidos, na distinção essencial que fizemos entre o motim 
de uns poucos de homens e a revolução de uma nação, entre, por exemplo, 
o que se passou com toda a nação portuguesa em 1640 e a assuada de Per-
nambuco, verá que não tínhamos em vista confundir a revolução de toda a 
América Espanhola nem suas causas com o insignificante rebuliço em Per-
nambuco (Correio Braziliense, 1819, vol. 23, n.º 133: 266).

72 Ibidem: 105 e 213.
73 Na capa de sua edição de julho de 1817 (vol. XIX, n.º 110), o Correio Braziliense publica Portaria dos 
governadores de Portugal determinando o cumprimento da proibição da entrada no reino português 
de O Correio Braziliense e de “todos os escritos de seu furioso autor e malvado autor”, e ainda as “mais 
sediciosas e incendiárias, se é possível, as terríveis máximas de outro periódico intitulado O Português, 
que também se dirige a concitar tumultos e revoluções nos povos, para perturbar a harmonia 
estabelecida em todas as ordens do Estado [...]”. Esta proibição já havia sido determinada pela Ordem 
Real expedida em 17 de setembro de 1811. 
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Contextualiza, na edição seguinte, o cenário em que se encontrava a Espa-
nha quando da insurgência de suas colônias. Rizzini (1957) assim sintetiza a 
argumentação do jornalista: a Espanha encontrava-se sem trono; um dos seus 
reis estava aprisionado e o outro exilado; um terceiro, intruso, ocupava Madri; 
a Junta encolhida em Cádis, não conseguia fazer-se obedecer. Os povos come-
çaram, na América, a eleger governo próprios e, mais tarde, faltaram meios à 
Espanha para reduzi-los. Para o jornalista, nenhuma dessas circunstâncias exis-
tira em Pernambuco. Era a mesma justificativa seguida por Rocha Loureiro, e 
também utilizada por Hipólito em 1808 para conjecturar a ocupação das colônias 
espanholas pelo Brasil e Portugal. 

Um extrato da edição de 14 maio de 1817 da Gazeta do Rio de Janeiro, jornal 
oficial do governo, foi reproduzido pelo Correio em setembro. O texto condena a 
revolução e também a resume como obra do acaso, “que foi unicamente o resul-
tado da trama de alguns malvados, que tomaram este expediente para fugir da à 
justa punição dos seus crimes”74; e ressalta as ações dos militares no combate aos 
insurgentes. Fechando a edição, publica a carta assinada por P.G. Bahiesne (sic), 
da Bahia, que anuncia fazer um relato imparcial das ocorrências em Pernam-
buco. Este também insiste que nunca houve uma revolução premeditada e que 
nenhuma pessoa pernambucana “sensata se persuadiu jamais” pela independên-
cia da província, fosse como república ou qualquer outro sistema de governo. 

O autor atribui a insurreição à indolência do governador e à corrupção 
escandalosa e tão conhecida dos empregados públicos que delapidavam as ren-
das públicas. O governador cometeu grave erro ao ordenar a prisão de alguns 
militares, o que gerou revolta entre os oficiais. Em razão de tantos desmandos 
do governo e da miséria do povo, quando o governador foi preso no forte do 
Brum, a população não teve motivação em socorrê-lo. A partir daí, conforme o 
relato, houve uma sucessão de crimes para ocultar a prisão do governador, como 
a declaração da independência, a criação da república e a instauração do novo 
governo provisório. Porém, carta de 27 de julho, informa que naquela altura “o 
povo de Pernambuco bem sossegado está, e sempre esteve[...]”.75 Ao final, o autor 
lista nominalmente 114 pernambucanos que foram presos e enviados a Bahia nos 
meses de maio e junho, entre eles, muitos padres, militares e doutores. Três líde-
res foram mortos em 13 de julho.

Na edição de outubro, a última na qual o jornal faz referências sobre o epi-
sódio, são relacionados alguns documentos militares que relatam as atuações e 

74 Gazeta do Rio de Janeiro, 14 de maio de 1817 (apud Correio Braziliense, 1817, vol. XIX, n.º 112: 298).
75 Ibidem, vol. XIX, n.º 112: 345.
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feitos em campo de batalha, correspondência do conde dos Arcos, reprodução de 
texto da Gazeta do Rio de Janeiro exaltando a vitória contra os rebelados e ordena-
ções do bloqueio ao porto do Recife. Há também o relato das últimas operações 
militares que levaram à prisão de José Domingos Martins e seus comandados. 
Finaliza o relato:

O bravo Antônio José dos Santos, Capitão de Milícias da Vila do Penedo foi 
quem prendeu o rebelde no dia 15, em que foi total a derrota dos insurgentes. 
Muitos dos mortos foram lançados ao rio, e dos prisioneiros muitos eram 
feridos. Esta gloriosa ação custou às tropas de S.M. 3 mortos e 12 feridos 
(Correio Braziliense, 1817, vol. XIX, n.º 112: 345). 

A 13 de maio, sete dias antes do final do conflito, com o objetivo de unir os 
Reinos de Portugal, Brasil e Algarves, D. João editava carta de lei que incorporava 
em um só Escudo Real as Armas dos três reinos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na definição de Hahari (2018:198), o império é uma ordem política que apresenta 
duas características fundamentais: domina “um número significativo de povos 
distintos, cada um com seu próprio território e identidade cultural”; tem “frontei-
ras flexíveis e um apetite potencialmente ilimitado [...] para engolir e digerir cada 
vez mais nações e territórios sem alterar sua estrutura ou identidade básicas”. 
Do império romano ao império britânico, os exemplos são muitos ao longo da 
história. A Independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa 
de 1789 lançam sementes que começam a ruir de modo significativo a ideologia 
absolutista e imperialista que caminham de mãos dadas. 

No início do século XIX, Napoleão Bonaparte empreende todos os recursos 
para constituir aquele que seria o maior império daquele século, por meio da 
possessão de países europeus. Porém, na nova ordem pós revolução, a ideologia 
imperialista e absolutista já não encontra mais ressonância e o império napole-
ônico ruiu em dez anos. A tentativa de formação de um grande império levou à 
fragmentação de impérios, fez com que impérios caíssem em todo mundo. Sua 
invasão ao império ibérico (Portugal e Espanha) fez com estas duas nações tam-
bém perdessem suas possessões na América. É a partir dessa nova ordem política 
que as colônias se tornam independentes e se insurgem as repúblicas no Novo 
Mundo. Em meio ao turbilhão que contagia o continente, a imprensa luso-brasi-
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leira – no caso específico desse estudo o Correio Braziliense, do brasileiro Hipólito 
José da Costa; e O Português, do lusitano João Bernardo da Rocha Loureiro – arti-
cula um discurso aparentemente contraditório: apoia a independência das colô-
nias espanholas e condena de modo veemente o movimento pernambucano de 
1817. Registre-se que a república brasileira só nasceria em 1889.

Em sua análise sobre a dupla-revolução (1789-1848), Hobsbawn (2010) situa 
que entre 1815 e 1848 ocorreram três principais ondas revolucionárias que, ao 
contrário das revoluções do final do século XVIII, foram intencionais ou mesmo 
planejadas.76 Ocorreram em razão dos sistemas políticos não condizentes com a 
nova realidade social impostos novamente a Europa e que geraram descontenta-
mentos econômicos e sociais agudos. Para o autor, “nunca na história da Europa 
e poucas vezes em qualquer outro lugar, o revolucionarismo foi tão endêmico, 
tão geral, tão capaz de se espalhar por propaganda deliberada como por contágio 
espontâneo”. E a Revolução de 1789 havia deixado pelo menos três modelos políti-
cos, um “conjunto de modelos e padrões de sublevação política que se estabeleceu 
para uso geral dos rebeldes de todas as partes do mundo” (Hobsbawn, 2010: 184-
-188). Esses modelos foram 

[...] o liberal moderado (ou, em termos sociais, o da classe média superior e da 
aristocracia liberal), o democrata radical (ou, em termos sociais o da classe 
média inferior, parte dos novos industriais, intelectuais e pequena nobreza 
descontente) e o socialista (ou, em termos sociais, dos trabalhadores pobres 
ou das novas classes operárias industriais). (Hobsbawn, 2010: 188)

É no primeiro modelo, inspirado na Revolução de 1789-1891 e que tem como 
“ideal político a monarquia constitucional semibritânica com um sistema par-
lamentar de qualificação por propriedade, e portanto oligargo [...]” (Hobsbawn, 
2010: 188), que se pode situar o discurso de Hipólito e Rocha Loureiro. Como 
assinala Dourado (1957: 481), Hipólito “era maçom por inteiro, rígido discípulo 
das doutrinas filantrópicas que a maçonaria pregava”. E, como militante com 

76 A primeira das ondas revolucionárias (1820-1824) teve como seus epicentros Espanha (1820), 
Nápoles (1820) e Grécia (1821). Na América espanhola, Simon Bolívar, San Martin e Bernardo O’Higgins 
tornaram independentes, respectivamente, a “Grande Colômbia” (incluía a atual Colômbia, Venezuela 
e Equador); a Argentina (exceto as áreas que hoje formam o Paraguai, a Bolívia e o Uruguai); e o Chile. 
San Martin, auxiliado pela frota chilena sob o comando do inglês Cochrane, libertou o vice-reinado 
do Peru. Iturbide, general espanhol, em 1821 tornou o México independente. O Brasil tornou-se 
independente em 1822. As duas ondas seguintes ocorreram entre 1829-1834 (afetou toda a Europa a 
oeste da Rússia e a América do Norte) e em 1848 (e atingiu de forma mais aguda França, Itália, os 
Estados alemães, a maior parte do Império dos Habsburgo e Suíça (1847), e em menor grau outros 
países europeus (Hobsbawn, 2010: 184-187).
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funções “nos mais altos graus da hierarquia maçônica, não poderia trair os seus 
ensinamentos”. Observa ainda que “a maçonaria não tinha caráter revolucioná-
rio e as constituições maçônicas, de origem aristocrática, condenavam as rebe-
liões contra o soberano e os magistrados legalmente investidos de função.” 

De outro lado, o Correio Braziliense e O Português haviam sido proibidos de cir-
cular no Brasil e em Portugal, e isto também poderia ter direcionado o discurso 
de Hipólito pela condenação da Revolução, conforme havia acusado a Correio de 
Orinoco. Porém, Dourado (1957: 481) pondera que Hipólito parecia demonstrar um 
“compromisso satisfatório, em sua consciência, entre o maçom ortodoxo, que era, 
o jornalista a soldo de d. João, e o cidadão que vê os erros e se sente na obrigação 
cívica de denunciá-los aos seus temporâneos”. Em outras palavras, a doutrina 
maçônica deve ter influenciado “sua atitude em relação ao episódio de pernam-
bucano, independente do interesse material que pudesse ter em defender d. João”. 

E assim, fundamentados nas doutrinas maçônicas da não revolução e sim de 
reformas sem sedição, os dois jornais fizeram a representação do movimento 
pernambucano como imprudente, injusto e realizado por demagogos. Utiliza-
ram-se de diferentes recursos discursivos para sustentarem suas proposições, da 
ironia a aspectos legais e implicações políticas.

Em favor da independência das colônias, o discurso pode ser sintetizado em 
dois componentes principais: o fato de a Espanha estar sem trono e consequen-
temente suas colônias ficarem à deriva sob o risco de serem invadidas por quais-
quer outros países; e que o movimento na América não foi um motim promovido 
por alguns poucos rebelados, mas resultado da manifestação de toda uma nação. 
Ou seja, movimentos revolucionários intencionais ou planejados, como sinaliza 
Hobsbawm.

Porém, há que se observar, como demonstrado neste estudo, que apesar de 
Hipólito e Rocha Loureiro condenarem veementemente o movimento pernambu-
cano, os rebelados se apropriaram das ideais liberais disseminadas pelos dois jor-
nais para contagiarem os envolvidos na causa. Neste caso, a obra se tornou maior 
que seu criador. A interpretação e apropriação das ideias de Hipólito foram além 
do que ele poderia supor. Essa apropriação pode ser vislumbrada na perspectiva 
da segunda onda revolucionária denominada por Hobsbwam (2010), onde par-
cela da chamada da classe média inferior, como padres, militares, comerciantes e 
populares, na emergência de subverter a crise econômica e social de sobrevivên-
cia em que se encontravam, transformaram sua “intranquilidade em revolução”. 

Hipólito da Costa e Rocha Loureiro eram monarquistas constitucionais con-
victos, ainda que este último também apresentasse inclinações republicanas. A 
ideia de monarquia na época, invariavelmente, remetia à constituição de império 
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e este em possessão territorial, riqueza, domínio cultural, político e econômico, 
de povos ou nações. Nos episódios aqui analisados, os jornalistas, ainda que libe-
rais e defensores de reformas, se posicionaram de modo mais conservador em 
relação ao movimento republicano em Pernambuco e mais liberal em relação à 
independência das colônias espanholas.

No primeiro caso, o que se depreende a partir da análise dos referidos jornais, 
é que ambos os jornalistas tiveram seus discursos conformados em convicções 
de natureza subjetiva, pessoal, engendradas a partir de seus vínculos íntimos 
com instituições como a maçonaria que, de origem aristocrática, não concebia 
revoluções e sim reformas graduais. No segundo caso, a realidade objetiva con-
cretizada na fragmentação do império hispânico em razão do domínio francês, 
direcionou as representações dos jornalistas no sentido de considerar como jus-
tas a independência das colônias. 

Em sua Teoria das Representações Sociais, Moscovici (2003) faz sua distin-
ção entre pensamento primitivo e pensamento científico. O primeiro está baseado na 
crença do “poder ilimitado da mente em conformar a realidade, em penetrá-la e 
ativá-la e em determinar o curso dos acontecimentos”. É “o pensamento agindo 
sobre a realidade” onde o objeto “emerge como uma réplica do pensamento” e 
“nossos desejos se tornam realidade”. O segundo se baseia no “poder ilimitado 
dos objetos de conformar o pensamento, de determinar completamente sua evo-
lução e ser interiorizado na e pela mente”. Neste há uma “reação à realidade” onde 
“o pensamento é uma réplica do objeto” e “pensar passa a ser transformar a reali-
dade em nossos desejos, despersonalizá-los” (Moscovici, 2003: 29).

Partindo dessa racionalização, Moscovici propõe o fim do dualismo entre 
o individual e o coletivo, pois “não existe sujeito sem sistema nem sistema sem 
sujeito”, ou seja, as vidas individuais “só tomam forma e se constroem em relação 
a uma realidade social” (apud Guareschi & Jovchelovitch, 1998: 12). Essa relação 
indivíduo-sociedade – território de conflitos e tensões mediados por trocas sim-
bólicas – envolve ação, afeto, emoção, comunicação, comportamento, percepção, 
discurso..., enfim, a linguagem como instrumento diferencial do homem, e é por 
meio dela que objetos sociais são construídos, elaborados e ganham significação. 
Desse encadeamento são resultantes as representações desenvolvidas pelo Cor-
reio Braziliense e O Português relativas aos dois episódios.
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