




Um visionário

Do outro lado do Atlântico, um jovem aris-
tocrata brasileiro enxergava na chegada da fa-
mília real ao Brasil a oportunidade de começar
a discutir os rumos políticos, econômicos e so-
ciaisdo País, e em lc de junho de 1808 publicou
o primeiro número do jornal pioneiro a circu-
lar no Brasil: o Correio Braziliense(2).

Red igido e impresso ern Lond rés por Hipó-
lito José da Costa Furtado de Mendonça (1764-
1823), o jornal chegava ao Brasil nos navios In-
gleses e, depois, de outras nacionalidades, que
passaram a ter permanência garantida nas
águas brasileiras quando D- João abriu os por-
tos às nações amigas.

Hipólito da Costa desafiou a censura que
existia no Brasil e, como estava fora do País,
onde a impressão era livre, teve a oportunida-
de de, já a partir do primeiro número, expres-
sar-se com liberdade. Ele foi, em certa medida,
um visionário que acreditava que as informa-
ções enviadas de Londres poderiam influen-
ciar os rumos políticos da nação e tinha talento
para escrever de forma direta, objetiva. Todas
essas características o transformaram em pa-
trono da imprensa brasileira e no responsável

pelo nascimento do jornalismo brasileiro, que
agora comemora seus 200 anos.

A estréia do Brasil no jornalismo teria sido um
fiasco oficialesco senão fosse pela ousadia de Hi-
pólito. Graças a ele, entretanto, a primeira publi-
cação do Brasil tinha um caráter combativo.

Oriundo de uma família rica e de prestígio
do Rio Grande do Sul, Hipólito José da Costa
obteve o título de bacharel em leis e doutor em
filosofia pela Universidade de Coimbra e se
tornou um jovem funcionário promissor nos
quadros do governo português. Em 1798, inte-
grou uma missão portuguesa aos Estados Uni-
dos; em 1800 conseguiu um emprego na Im-
prensa Regia em Lisboa; em 1802 foi enviado
ern missão a Londres.

Tudo estaria bem se Hipólito não fosse ob-
cecado pela observação e pelos relatos de suas
experiências, duas características fundamen-
tais a um bom jornalista. Nos EUA, escreveu
um diário detalhado de tudo o que viu e ex-
pressou sua admiração pela cultura política
dos norte-americanos. Entre Portugal e Ingla-
terra, envolveu-se com a maçonaria. Durante
suas viagens, Hipólito criou para si mesmo
uma certeza: o desenvolvimento das nações
por onde passou estava diretamente ligado à
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liberdade política e religiosa. Mas defender
essas idéias em Portugal, onde o poder
monárquico de viés absolutista e a Igre-
ja Católica ditavam as regras, não era
seguro. Tanto que Hipólito da Costa
foi perseguido e preso pela Inqui-
sição em Portugal e, em 1805, con-
seguiu fugir para Londres.

Sua for maçã o intelectual, sua
trajetória política e suas via-
gens foram importantes para
criar nele uma forte convicção
de que o Brasil precisava de
urn projeto liberal de desen-
volvimento, baseado nos pre-
ceitos econômicos do libera-
lismo inglês. Em 1808, quando
Dom João VI chegou ao Brasil,
Hipóli to percebeu que era a
oportunidade de divulgar esse
projeto e realizou o principal em-
preendimento de sua vida, o Cor-
reio Braziliense, que foi o primeiro
jornal brasileiro livre e também o pri-
meiro a circular no País, com a impres-
são paga em Lond rés de seu próprio bol-
so. Financeira e ideologicamente, Hipólito
teve a ajuda de amigos maçons e poderosos,
como o filho do rei George III, Augusto Frede-
rico, o duque de Sussex. A participação no mo-
vimento maçônico influenciou suas idéias e
garantiu a ele muitos contatos com pessoas
que o ajudaram na criação e consolidação do
jornal.

Hipólito não apenas se identificava com o
projeto da maçonaria, como com a corrente li-
beral econômica inglesa, especialmente com
as idéias de Adam Smith, e ia além: considera-
va Brasil e Portugal extremamente atrasados
em relação às nações que conhecera, julgava a
aristocracia dos dois países muito ignorante,
indignava-se corn o fato de a Inquisição ainda
ditar regras religiosas para a população e de-
nunciava a ação da censura regia. Além disso,
acreditava que o Brasil tinha possibilidades de
crescer com a instalação de fábricas, universi-
dades e escolas, a exemplo do que acontecia
em outras colônias da América do Sul, de co-
lonização espanhola. Todas essas idéias passa-
rama ser articuladas em seus artigos no jornal,
que era dividido nas seções de Política, Comér-
cio (economia), Artes, Miscelânea, Literatura e
Ciência.

Era em Miscelânea que Hipólito afiava sua
verve, criticando algumas ações da monar-
quia e, principalmente, a insistência da aristo-
cracia brasileira em endeusar D. João VI como

um grande benfeitor para o Brasil. As ações
do monarca, insistia o jornalista, não eram

voltadas para os interesses do Brasil e de
seu povo, mas para seus próprios inte-

resses e nern tudo era tão promissor
quanto parecia. A tão aclamada de-
cisão de abrir os portos às nações
amigas é um exemplo da visão
crítica do jornalista. De acordo
com o redator do Correio Brazi-
liense, a abertura era inevitável
para a sede do reino. Simples-
mente o Brasil -que abrigava a

'g. famíliarealeasdecisõesdogo-

verno-não podia mais d e p e n d e r d a passagemdasmercado-

rias pelos portos portugueses
que, por sinal, estavam amea-
çados pela invasão napoleôni-

ca.
O jornal também trazia exten-

sos artigos sobre o projeto que Hi-
pólito vislumbrava para o Brasil e

que incluía o liberalismo econômico, a
não-intervenção estatal, a extinção dos

monopólios, a transparência nas contas
públicas e a gradual substituição da mão-de-

obra escrava pelo trabalho livre de imigrantes
europeus, até que os escravos pudessem ser to-
dos libertados. Hipólito defendia a liberdade
em todos os sentidos e os historiadores apon-
tam que ele esteve diretamente envolvido em
movimentos revolucionários na América espa-
nhola, tendo atuado até mesmo como interme-
diário entre Simon Bolívar e soldados ingleses.
Seus projetos para o Brasil, entretanto, eram
mais conservadores e, como um admirador
profundo do sistema inglês, não queria ver seu
país transformado em uma República. Ele de-
fendia urna monarquia constitucional para o
Brasil, nos moldes do governo inglês, e acredi-
tava que a transformação poderia ser gradual.

Sucesso de público

Mesmo sendo impresso fora do País, a im-
portância do Correio Braziliense é gigantesca
para o período. O jornal era publicado em for-
ma de livro - como vários títulos da época -,
trazia periodicamente ao País informações
não apenas da Inglaterra, mas de outras partes
do mundo, além de trechos de livros traduzi-
dos, artigos opinativos redigidos por Hipólito,
informações comerciais como o preço dos pro-
dutos no mercado externo e críticas ao governo
e seus funciona rios. Cada número somava, as-
sim, cerca de 100 páginas de informação e tinha
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uma tiragem aproximada de 200 exemplares,
o número de assinantes da publicação.

Quando chegava aos leitores, o jornal, en-
tretanto, passava por muitas mãos. O públi-
co só não era maior porque saber ler e escre-
ver, no Brasil da época, era raro mesmo entre
a aristocracia. O que não impedia que o jornal
fosse lido em voz alta em reuniões da socie-
dade, em cafés, em espaços públicos onde os
brasileiros mais abastados - e certamente
preocupados com os rumos da economia e da
política colonial - estivessem reunidos.
Além disso, o Correio era escrito num estilo
claro, conciso, de leitura fácil.

Tudo isso fez do Correio um sucesso de pú-
blico e garantiu ao jornal vida longa para sua
época: 14 anos. O Correio Braziliense só deixou

de circular em 1822, quando o Brasil se tornou
uma nação independente e Hipólito conside-
rou que o País tinha condições de produzir e
imprimir livremente seus próprios jornais,
com a divulgação de suas próprias idéias.
(Posteriormente, na década de 1960, o título da
publicação foi retomado por Assis Chateau-
briand, importante empreendedor da impren-
sa brasileira, para um de seus jornais, publica-
do em Brasília até os dias de hoje.)

O discurso objetivo do Correio Braziliense de
Hipólito da Costa contrastava com os textos da
Gazeta do Rio de Janeiro, publicação que poderia
ser sua única concorrente no Brasil, porque era
o único jornal impresso no Brasil- Entre 10 de
setembro de 1808 e 1820, a Gazeta foi a única
publicação autorizada a circular no Brasil.

O jornal foi o pri ncipal exemplo de como os
recursos públicos podiam ser usados, à época,
em defesa de interesses e negócios particula-
res. A Gazeta saía da impressora que pertencia
à Imprensa Regia, sua redação funcionava nas
dependências da Secretaria de Estado dos Ne-
gócios Estrangeiros e da Guerra, mas o empre-
endimento era privado. Seus proprietários, os
oficiais da secretaria, empregavam como reda-
tores membros da Igreja que, por sua vez, tam-
bém eram funcionários da mesma repartição.

Corn tal dependência em relação ao poder, o
jornal adulava e enaltecia D. João VI e as me-
lhorias que ele empreendeu no País. Seu con-
teúdo era o de uma folha oficial, dedicada a di-
vulgar fatos relativos ao rei, além de traduções
de artigos publicados na imprensa européia.

A Gazeta, entretanto, foi pioneira na contrata-
ção de religiosos e jovens vindos da aristocracia
para a função de jornalistas e foi o jornal que efe-
tivamente instituiu a função no País. Antes dela,
apenas um cidadão brasileiro exercia a função de
jornalista, Hipólito da Costa, que também era o
dono de seu próprio jornal. Depois dela, o jorna-
lismo passou a ser uma atividade aberta.

À época, quem era alfabetizado tinha empre-
go quase garantido em quadros administrati-
vos do governo, como professores em institui-
ções laicas ou como redatoresdosprimeirosjor-
nais livres impressos no Brasil, que surgem ape-
nas a partir de 1821. Foi só nesta data que a
impressão se tornou uma atividade efetiva-
mente livre no País e o jornalismo passou a ser
exercido por outros empreendedores, como
Evaristo da Veiga (1799-1837} e José da Silva Lis-
boa (1756-1835),noRiodeJaneiro,eFrei Caneca
(1779-1825), com urna missão: a de educar. Os
jornalistas passaram, então, a seguir a trilha tra-
çada por Hipólito da Costa: escreviam para as
elites, que podiam influenciar politicamente as
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decisões de governo, para os quadros adminis-
trativos do império, e para uma nascente classe
média formada por professores, pequenos pro-
prietários e comerciantes.

A partir de 1821, como mostra Antônio Cân-
dido (1971), em função das mudanças estrutu-
rais pelas quais passava a sociedade brasileira
e da intensa difusão dos ideais da Ilustração -
os gêneros públicos de literatura {a oratória, o
ensaio político-social e o jornalismo) ganha-
ram destaque, em detrimento da prosa e da
poesia. O jornalismo que se desenvolve então
produz um movimento de compensação ideo-
lógica (CÂNDIDO, 1971, p. 227) em que, mes-
mo nos periódicos livres, há uma gratidão em
relação ao rei por trazer tantos avanços para o
Brasil e alguns problemas da administração
acabam por ser encobertos.

Cada vez que a Gazeta - e depois de 1821 ou-
tros jornais - enaltecia D. João, Hipólito de-
nunciava os interesses adminístrativos que es-
tavam por trás das medidas. O jornalista de-
fendia uma posição política antigovernista e
questionava o poder soberano de Portugal so-
bre o Brasil. Isabel Lustosa (2000) enfatiza que
o Correio teve o papel de ensinar as elites a re-
fletir e discutir sobre seus interesses e os pro-
blemas do País. Por meio do jornal, a aristocra-
cia entrou em contato com as idéias que refle-
tiam e correspondiam a seus objetivos.

Com esse conteúdo bombástico, não demo-
rou muito para o jornal se tomar um alvo da cen-
sura imposta pela Imprensa Regia. A publica-
ção, que no início era tolerada, se tomou proibi-
da e perseguida. Muitas foram as tentativas de
emissários de D. João VI de banir a publicação.

Como mostram Sérgio Góes de Paula e Patrí-
cia Souza Lima no artigo Os Paradoxos da Liber-
dade (2002), o governo monárquico tentou de tu-
do: reprimir a publicação, proibir a Alfândega do
liberar seu desembarque nos portos brasileiros,
perseguir Hipólito e "comprar" o jornalista.

Este último episódio, que passou para a his-
tória da imprensa brasileira como o "suborno" de
Hipólito da Costa é um dos mais obscuros da
existência do Correio. O jornalista foi acusado de
"vender sua pena", de aceitar dinheiro para não
falar mal do monarca, de abrir mão de seus
ideais. Mas, aparentemente, a questão, embora
grave, não fez de Hipólito um "vira casaca".

Após um longo período de negociação com
pessoas ligadas ao governo de D. João VI, repre-
sentantes de Hipólito da Costa firmaram um
acordo, que fazia da monarquia uma das finan-
ciadoras do Correio Braziliense. Por meio do acor-
do, a Intendência de Polícia da Corte do Rio de
Janeiro passou a pagar a Hipólito anualmente o
equivalente a 200 assinaturas do jornal. O di-
nheiro foi necessário para que o jornalista man-
tivesse a circulação do jornal e Hipólito efetiva-
mente abrandou o tom contra a figura do monar-
ca depois do acordo, que aconteceu em 1811.

Em sua defesa, os historiadores afirmam que,
mesmo na Europa, na época, o jornalismo não
era uma atividade comercial e não gozava de in-
dependência política e nem financeira. Além
disso,mesmo sem atacar diretamente D. João VI,
Hipólito não deixou de criticar o que considera-
va prejudicial para o País em seu governo e mui-
tas das críticas que publicava serviam ao próprio
governo para fiscalizar o que acontecia entre
seus funcionários. Mas a verdade é que o primei-
ro jornalista brasileiro, embora tenha sido acusa-
do de "vender a pena" ao monarca, não praticou
nada muito diferente do que a imprensa realiza
ainda nos dias de hoje. Afinal, a publicidade go-
vernamental ainda é uma das principais fontes
de receitas de muitas publicações brasileiras.

Ao inaugurar o jornalismo brasileiro, por-
tanto, Hipólito da Costa colocou a imprensa
brasileira diante de uma de suas principais
questões éticas, que é atual ainda hoje: a ques-
tão da autonomia e da neutralidade em relação
ao poder político. II
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Text Box
Fonte: Digesto Econômico, n, 446, p. 40-45, jan/fev. 2008.




