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Esse trabalho pretende refletir sobre a imprensa no século XIX,
tendo como corpus investigativo e de análise o Reverbero
Constitucional Fluminense (1821-1822) e a Gazeta do Rio de
Janeiro (1808-1822), ambas editadas no Rio de Janeiro. As
análises serão dos primeiros exemplares do jornal Reverbero e
das edições de 1821 da Gazeta do RJ. Pretendemos mostrar no
Reverbero como se produziram os discursos sobre o momento
político brasileiro e o papel da imprensa na ruptura com Portugal
comparativamente com a Gazeta do RJ, que adotava uma postura
claramente a favor do Reino de Portugal. A partir desse recorte,
estaremos utilizando o dispositivo teórico-analítico da Análise do
Discurso, tendo como principal referência Pêcheux (1969) e
Orlandi (1990)
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A história da imprensa brasileira está relacionada diretamente com a colonização
portuguesa no Brasil, através da política lingüística e da importância dessa política para
a constituição dos sujeitos e a produção de sentidos do discurso jornalístico,
principalmente a relação entre língua e jornalismo na definição de uma identidade
nacional. A partir disto, proponho refletir sobre o discurso jornalístico e sua articulação
entre a Análise do Discurso da linha francesa e a História das Idéias Lingüísticas.
Nesse âmbito, pensamos sobre a imprensa brasileira no século XIX, em
particular o jornal Reverbero Constitucional Fluminense, criado em 1821 por Joaquim
Gonçalves Ledo e pelo cônego e poeta Januário da Cunha Barbosa e considerado o
jornal mais radical que circulou na época. Pretendemos comparar os discursos com o
primeiro jornal publicado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, por Frei Tibúrcio José
da Rocha. A Gazeta do Rio de Janeiro circulou entre 1808 e 1822 e servia aos interesses
da Corte Portuguesa, uma vez que nas primeiras edições trazia raras notícias sobre o
Brasil, mas falava sobre a Europa, reforçando a diferença entre o sujeito colonizado e o
colonizador. “As vozes veiculadas são procedentes do Velho Mundo, desempenhando
um papel importante na organização da memória histórica do Brasil. O brasileiro não
fala nestes jornais, ele é falado pelo europeu”. (MARIANI, 2003, pg.33)2
A História das Idéias Lingüísticas é um projeto articulado entre a França e o
Brasil, cujo objetivo é “tratar a questão da língua, dos instrumentos tecnológicos a ela
ligados e de sua relação com a história de um povo que a fala” (GUIMARÃES e
ORLANDI, 1996:09). Portanto, ao relacionar a história da língua no Brasil, com a
constituição da sociedade, estamos pensando a relação língua, nação e estado e suas
especificidades que constituem a nossa nacionalidade.
Para a Análise do Discurso3, interessa compreender a história dos processos de
produção de sentidos, vinculados aos diferentes lugares ocupados por sujeitos na
formação social a que pertencem. “Sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo, na
articulação da língua com a história, em que entram o imaginário e a ideologia:
(ORLANDI, 2001:99,100). Portanto, esses sujeitos são interpelados pela relação com a
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A autora possui publicadas análises do período de 1808, ver em Discurso Fundador, Orlandi, 2003 “OS
PRIMORDIOS DA IMPRENSA NO BRASIL(OU:DE COMO O DISCURSO JORNALISTICO CONTRÓI
MEMÓRIA)” onde este período é analisado a partir de sua formulação “Discurso Jornalístico”, deste
modo a análise que agora apresentamos deter-se-á mais no período de 1821.
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História e com o inconsciente, que é a relação com o dizer do outro. Dito de
outra maneira, esse sujeito, da AD, é afetado duplamente, tanto por seu funcionamento
psíquico que é o inconsciente, como em seu funcionamento social, pela ideologia. A
ideologia interpela os indivíduos em sujeitos, sem que eles se dêem conta de tal
interpelação. Segundo Pêcheux (1988), não há sujeito sem ideologia, portanto, ele é
social e histórico. Desse modo, ao dizer algo, o sujeito está se significando, está
tomando posição no discurso, está se inscrevendo em redes históricas e sociais de
produção de sentidos. Entendemos discurso como efeito de sentidos entre locutores
(ORLANDI, 2005:21), ou seja, ao dizer, o sujeito significa a partir das imagens que ele
próprio produz sobre o lugar social onde fala em meio aos jogos das relações históricas
de forças.
Pensando nesse contexto, entendemos que o discurso jornalístico trabalha na
construção de sentidos que determinam o que pode ou não ser notícia. E é nessa seleção
que as clivagens são produzidas, determinando o que vai (ou não) ser disponibilizado
para a interpretação. Vale salientar que essa clivagem já é uma “prévia” interpretação
totalmente determinada pelas condições de produção do discurso jornalístico. O
jornalismo utiliza alguns critérios para considerar um fato, um acontecimento como
notícia: a atualidade, o gosto e o interesse do público, a veracidade e facilidade de
assimilação, e esses critérios são assumidos pelos sujeitos-jornalistas como “verdades
tácitas”, podendo ser somente aquelas, naquele momento.
Por outro lado, isso não significa que o jornalista tem interesse de recortar o
sentido. Ao contrário, essas determinações “prévias” são assimiladas e assumidas como
“obviedades” por todos os sujeitos (re)produtores desse discurso (auto-censura). Para
Mariani (2003:33)”enquanto prática social, o discurso jornalístico, funciona em várias
dimensões temporais simultaneamente: capta, transforma e divulga acontecimentos,
opiniões e idéias da atualidade, ou seja, lê o presente ao mesmo tempo em que organiza
um futuro e assim legitima, enquanto passado, a memória, a leitura desses mesmos fatos
do presente, no futuro”.
No nosso corpus analisaremos os discursos produzidos pelos jornais Reverbero
Constitucional Fluminense e Gazeta do Rio de Janeiro, em 1821, período em que se
instaurou a Assembléia Constituinte e que havia o movimento a favor da independência
da colônia brasileira do Reino de Portugal.
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Diferente das primeiras edições da Gazeta do Rio de Janeiro, de 1808, período
que fica evidente a política de colonização, ao mostrar apenas o que se passava na
Europa, reafirmando assim, a legitimidade da cultura colonizadora, as edições de
1821desse periódico, trazem a voz de representantes das classes dominantes do Brasil,
pessoas autorizadas a falar em nome do povo brasileiro, ou seja, na fundação mesmo de
um discurso brasileiro, tem-se na posição-sujeito que fala em nome do povo, um sujeito
histórica e ideologicamente marcado pelo discurso do colonizador, situado em uma
conjuntura social política “balizada” por esse discurso.
“ao invés de propiciar a inscrição do Brasil na modernidade do século XIX, o
surgimento oficial (e “oficioso”) de uma “imprensa brasileira” reinstalou,
reforçou as diferenças entre a Corte e a Colônia, entre o Velho e o Novo
Mundo, uma vez que não deu voz nem vez aos brasileiros. Nos raros momentos
em que se tematizava o Brasil, tratava-se mais de um discurso sobre o Brasil e
não um discurso jornalístico brasileiro propriamente dito”. (MARIANI,
2003:33)

O que, no entanto, constitui deslocamento é o fato desse discurso ser dito em
primeira pessoa:
“... nós como todos os bons Portuguezes, com todos os amigos da ordem
mutuamente nos congratulamos com a PROVIDENCIA tivesse inspirado a Sua
Magestade entregar a administração desta Província em mãos, que tem saído desviar
toda a tribulação....

FIGURA 01- Primeiro Recorte
Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro, edição 081 de 06 de setembro de 1821
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Penso que esse processo discursivo se assemelha ao que Orlandi (1990) afirma
sobre o discurso de conversão em Terra à vista: discurso do confronto entre o velho e o
novo mundo. Aqui temos “o povo” na posição deslocada do “índio” e a monarquia na
posição já deslocada do “branco”, mas, da mesma forma, colocando-se na “boca do
povo” as palavras que a elite, a monarquia quer dizer, e por isso o discurso na primeira
pessoa. Portanto, a voz do povo é produzida pela voz da elite, havendo assim uma
simulação em que a monarquia e a classe dominante falam em nome do povo, um povo
constituído nesse discurso.
É interessante observar que nesse período a Gazeta do Rio de Janeiro trazia
como principal notícia as Sessões da Corte, em que eram discutidas as leis da
Constituição para o Reino Unido de Portugal e os Artigo d’Officio, sessão do jornal com
informações sobre o Brasil, e que trazia as marcas do discurso da monarquia,
silenciando toda a questão política que estava em jogo naquela época e os interesses da
Coroa Portuguesa em manter o domínio sobre a Colônia. Desse modo, vê-se instalar
nesse tipo de discurso o efeito da circularidade e a reprodução das hierarquias sociais,
dito de outro modo, a perpetuação da ordem social.4
“Posto que pelo Artigo 14 das Bases da Constituição seja permitido a todo o Cidadão
representar por escripto tanto as Cortes, como ao Poder Executivo, quaesquer
reclamações, queixas ou petições, que lhe forem relativas, e pelas quaes se promova e
se assegure a manutenção de seus Direitos, e o legal deferimento as suas pertenções
legitimas, não se deduz d’aqui, que nenhum Membro da Sociedade se julgue
sufficientemente authorisado para representar, e requerer nada relativo a direito
d’outrem...”

4

Sobre a circularidade do discurso, ver Orlandi, 1987: 22.
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FIGURA 2- Segundo Recorte
Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro, edição 085 de 15 de setembro de 1821

É interessante notar nessas edições da Gazeta do Rio de Janeiro, a forma como a
notícia é produzida. Mesmo assumindo uma posição-sujeito mais própria “do Brasil”, o
jornal transcreve as Sessões da Corte de Portugal e os Artigo d’Officio do Brasil,
evidenciando, mais uma vez, que está a serviço da Corte e esse fato é que justifica sua
existência, sendo secundário qualquer outro tipo de notícia.
Nesses discursos, a monarquia e a elite fazem o papel de porta-voz, uma vez que
estão legitimados neste papel, isto é, como são as vozes deles que estão marcadas nos
jornais, tanto a monarquia como a elite se autorizam a falar em nome do povo da
colônia, reforçando, mais uma vez, quem pode e para quem servia a publicação.

6

Para Pêcheux:
“o que nunca é introduzido no enunciado do porta-voz é aquilo que o
povo diz ou disse. O discurso do relatado é estranho ao discurso do
porta-voz. A representação do povo como locutor (discurso relatado)
está ausente, e a possibilidade de que o povo ocupe um lugar de
orador está excluída, pois anularia a função do porta-voz”.
(PÊCHEUX, 1990:19)

A questão da heterogeneidade fica evidenciada nas falas dos deputados que
ocupam a posição do dizer político no Brasil. Entretanto os interesses da classe política
brasileira estão muito mais alinhados aos interesses do colonizador do que do “povo
brasileiro”. Portanto, mais uma vez fica apagada a voz do povo do Brasil. Isto faz
sentido porque os leitores do jornal são sujeitos igualmente inscritos no discurso do
colonizador.

FIGURA 3 – Terceiro Recorte
Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro, edição 087 de 20 de setembro de 1821
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O nosso segundo recorte é Reverbero Constitucional Fluminense, jornal criado
em 1821 por Joaquim Gonçalves Ledo e pelo cônego e poeta Januário da Cunha
Barbosa, lideres da maçonaria, cujo objetivo era incentivar a independência da colônia
brasileira e contava com o apoio das elites brasileiras que queriam a autonomia, mas
sem grandes rompimentos com Portugal, ou seja, ao mesmo tempo em que queriam a
emancipação política, queriam manter os vínculos econômico-sociais com Portugal. O
Reverbero é considerado por muitos autores como o jornal mais radical ou o primeiro
jornal liberal da época.
“... O Reverbero Constitucional Fluminense tinha uma matriz originalmente
republicana, mas por conta das circunstâncias aderiu ao projeto de monarquia
constitucional que acabou prevalecendo no país. Ainda assim foi, durante a sua
curta existência, o periódico mais radical e apaixonado dos que circulavam no
Brasil. Numa época que os jornais estavam a serviço das paixões do momento e
defendiam suas causas, interesses e as personalidades que os apoiavam com
ardor guerreiro, o Reverbero desempenhou de forma independente, ao lado de A
Malagueta, um papel importante na defesa de sua bandeira: o processo de
independência do Brasil, mas sem grandes rupturas com Portugal” (IPANEMA,
2005:07).

O jornal Reverbero Constitucional Fluminense circulou de 15 de setembro de
1821 a 08 de outubro de 1822, primeiro semanalmente e em janeiro de 1822 passou a
ser quinzenal. No total foram 48 edições ordinárias e três extraordinárias.
Como a Gazeta, o Reverbero circulava no Rio de Janeiro, centro das
decisões políticas e econômicas da colônia. Desse modo a imprensa produz um efeito de
sentido em que todos os brasileiros estão representados nesses jornais, isto já
demonstrado a partir dos próprios nomes e que também dá referência de onde são os
periódicos, produzindo desse modo o efeito de brasilidade, ou seja, é através deste
efeito que os sentidos do colonizador tomarão o lugar do sentido de brasileiro.
Outras marcas da linha editorial estão na palavra Reverbero, que tem o sentido
de luz, calor, reflexo da luz, e na epígrafe, ou lema do jornal, elemento comum nas
edições da época. Essas epígrafes normalmente eram em latim ou francês, sendo
raramente em português ou inglês e traziam frases ou versos clássicos. No Reverbero a
epígrafe “Redire sit nefas!”, verso da Ode II do livro 5°de Horácio ao Povo Romano,
significa “voltar atrás é um crime”, ficando assim marcada a posição dos editores na
busca pela independência.
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FIGURA 4 – Quarto recorte
Fonte: Reverbero Constitucional Fluminense,
número 01 de 15 de setembro de 1821

Já na primeira edição do Reverbero, fica evidenciado que os editores falam para
um leitor definido, os “habitantes do Rio de Janeiro”. Ao se dirigir a esses leitores, os
editores explicam a proposta ideológica do jornal, como mostra abaixo:
“Habitantes do Rio de Janeiro, para vos especialmente he que escrevemos:
para pôr sempre diante de vós o abismo que vos espera, he que tomamos essa
arriscada tarefa. Será nosso empenho o mais grato transmittir-vos todas as Lzes
Constitucionaes da Europa, a fim de fortificar o vosso amor pela santa Causa da
Nação , pela vossa própria Causa...”

FIGURA 5 – Quinto recorte
Fonte: Reverbero Constitucional Fluminense, número 01 de 15 de setembro de 1821
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A primeira edição do Reverbero, em 15 de setembro de 1821 traz uma
Proclamação da última edição do Campião Portuguez jornal que circulava em Lisboa e
que também desejava uma Constituição mais liberal. Já na primeira edição, o Reverbero
fala da liberdade e independência, usando o discurso na primeira pessoa, como se
falasse em nome do povo, mas mais uma vez trazendo o discurso do colonizador.
“PORTUGUEZES de ambos os Mundos! Vós sois hum grande Povo, e disto
tendes dado provas infinitas desde que o Nome dos Lusitanos ou Portuguezes he
conhecido no Mundo. Descahidos da fama, e da fortuna, não por falta de virtudes,
mas pela influencia de huma administração monstruosa, que depois de nos roubar a
liberdade só nos dera em troco della pobreza, calamidades, e misérias, vistes
finalmente raias hum grande Dia, que foi o memorável 24 de agosto de 1820...”
Ou então:
“Com esta Proclamação terminou o Campião Portuguez o ultimo numero de
seu interessante Jornal, que tanto assustou ao Ministro Villa Nova. Glorioso de haver
concorrido para a regeneração da Pátria que elle via já palpar o abismo do nada em
que sem remédio hia a precipitar-se; e ovante de haver coadjuvado para sua salvação,
e triunfo, elle fez as suas despedidas aos generosos Portuguezes de ambos os
Mundos...”
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FIGURA 6: Sexto recorte
Fonte: Reverbero Constitucional Fluminense, número 01 de 15 de setembro de
1821

FIGURA 7: Sétimo recorte
Fonte: Reverbero Constitucional Fluminense, número 01 de 15 de setembro de 1822

Enquanto que o Reverbero marcava sua posição mais liberal, com discursos
políticos e até agressivos, a Gazeta do Rio de Janeiro continuava, no mesmo período,
trazendo as Sessões da Corte e os Artigos d’officio. Embora mostrasse a situação
política do Reino de Portugal, o Reverbero não publicava as leis e sessões da
Assembléia Constituinte, mas incitava o leitor, o povo brasileiro, a “lutar pela
liberdade”, adjetivando os deputados e ministros e elogiando o Rei D. João VI.
Portanto, o discurso político do Reverbero é atravessado pelo discurso do elogio, em
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que os editores se referem a D.João como uma pessoa “de mente pura” que recebeu uma
“graça divina”. Esse discurso é característico do discurso publicitário, através da forma
como ele se organiza socialmente e como ele circula na forma de elogio, marcado
através da espetacularização e da supervalorização do acontecimento, num jogo de
influencias marcadas pelas impressões dos jornalistas/editores e da linha política
dominante no jornal.
“O Nosso saudoso Rey..., ou então “O Todo Poderoso purificou a mente do Rey,
tocou o seu Coração, encheo-o da luz da verdade...” e ainda: “Mas apenas o Nosso
Amado Rey se separa de taes monstros...”

FIGURA 8: Oitavo recorte
Fonte: Reverbero Constitucional Fluminense, número 2 de 01 de
outubro de 1821

Segundo Mariani:
“O discurso jornalístico tanto se comporta como uma pratica social produtora de
sentidos como também, direta ou indiretamente, veicula as várias vozes
constitutivas daquele imaginário (...) o discurso jornalístico integra uma
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sociedade, sua história. Mas ele também é história, ou melhor, ele está
entranhado de historicidade.” (MARINI: 2003:33)

Portanto, podemos considerar que os dois periódicos ocupam posições-sujeitos
diferentes, mas estão numa mesma formação discursiva5, ou seja, os dois jornais são
afetados ideologicamente pelo discurso colonizador, embora o discurso do Reverbero é
marcado pela crítica sobre a situação política do momento, construindo um efeito de
transparência, isto é, ao se assumir como transparente, o discurso jornalístico busca uma
forma de fugir do controle político do Estado, permanecendo opinativo.
Conforme Orlandi:
“Em todo dizer há confronto do simbólico com o político: todo dizer tem uma
direção significativa determinada pela articulação material dos signos com as
relações de poder. Essas relações se definem por sua inscrição em diferentes
formações discursivas que representam diferentes relações com a ideologia,
configurando o funcionamento da língua regida pelo imaginário.” (ORLANDI:
2001:129)

Como nos ensina Mariani, o controle da Igreja e do Estado força o apagamento do
sujeito que está narrando, relatando, escrevendo uma notícia, portanto o “ato de
informar por meio dos jornais é previamente controlado, produzindo um efeito de
transparência”, ou seja, o sujeito-jornalista trabalha com o imaginário de um discurso
isento, neutro e imparcial, produzindo formas de identificação do leitor com a
reportagem, com o assunto, fazendo “como se” houvesse um acordo prévio com o leitor
em relação aos sentidos produzidos, sentidos esses do poder, em que não é permitido ao
leitor opinar e nem interpretar.
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