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Redação científica no periódico O Patriota, de 1813 
Francisco Possebom*  

Conhecer as características da redação científica em determinada época e local constitui importante subsídio para estudos em História da Ciência. A história das normas para apresentação escrita de trabalhos acadêmicos no Brasil é assunto de especial interesse, pois contribui para a compreensão dos padrões de redação acadêmica seguidos pelos pesquisadores do país. Uma das fontes para a pesquisa das referidas normas é o periódico O Patriota, publicação iniciada em 1813 e encerrada em 1814. A Biblioteca Nacional possui a coleção completa. Este estudo baseia-se na cópia microfilmada da coleção, disponível no Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência (CESIMA), da PUC-SP. Antes de se falar no referido periódico, é importante lembrar que  
Periódicos, não os teve o Brasil antes do Correio Brasiliense, feito em Londres, e da Gazeta do Rio de Janeiro, 
feita na Corte, ambos de 1808. Nem consta que anteriormente os tivesse manuscritos nem que os 
impressos na Metrópole nele se lessem habitualmente. Na prática, era então o oceano muito mais largo do que hoje. A epístola e a conversa foram os seus veículos naturais de informação, externa e interna. 
Contudo, sempre apareciam por aqui folhas de Lisboa, as únicas no mundo a tratar das nossas coisas — as 
coisas do Reino — e assim tão portuguesas quanto brasileiras. (Rizzini, 1945, p. 229) 

Um marco para o início das publicações brasileiras foi a chegada da Família Real, em 1808, evento que levou à criação de uma tipografia em terras nacionais:  
A impressão Régia entrou a funcionar no próprio dia da sua criação, 13 de maio de 1808, estampando a 
Relação dos despachos, publicada no dia de anos do Príncipe Regente, um folheto de 27 páginas. Vendia-se na loja do livreiro Manuel Jorge da Silva, à Rua do Rosário. Até 1822, inclusive, saíram de seus prelos, 
segundo o levantamento de Vale Cabral, 1.154 trabalhos, na maioria opúsculos e avulsos insignificantes, 
papéis de expediente, editais, sermões, epicédios e epinícios, muitos impressos numa só página. (Rizzini, 
1968, p. 177) 

Vale lembrar que os conteúdos publicados passavam pela censura governamental (Sodré, 1983, p. 19).  
O Patriota constitui uma amostra das publicações científicas nos primórdios da imprensa no Brasil. Seu fundador e editor foi Manuel Ferreira de Araujo Guimarães:  
Baiano, professor da Academia de Marinha de Lisboa, onde estudara, pensionado pelo governo, 1º 
tenente, matemático e latinista, regressou a salvador em 1805. Passando ao Rio, obteve transferência, ajudado de Linhares, para o corpo de engenheiros. Lecionou nas Academias de Marinha e Militar e chegou 
ao posto de brigadeiro. Elaborou e traduziu diversas obras sobre sua especialidade, versejou, meteu-se na 
política, foi deputado à 1ª Constituinte e mourejou sem descanso na imprensa. (Rizzini, 1945, p. 337) 

O fundador definia o periódico como “Jornal Litterario, Politico, Mercantil, & C. do Rio de Janeiro”. Seu primeiro número data de janeiro de 1813, ano em que circulou com periodicidade mensal, e o último é de novembro-dezembro de 1814, ano em que as edições foram bimestrais.  
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Cada edição de O Patriota é dividida em partes, conforme a concepção do editor a respeito de áreas do conhecimento. As partes são as seguintes: “Artes”, “Botanica e Agricultura”, “Chimica”, “Commercio”, “Historia”, “Hydraulica”, “Hydrographia”, “Literatura”, “Mathematica”, “Medicina. Materia Medica”, “Politica”. Tal divisão mostra a amplitude da temática daquela publicação, abrangendo desde estudos de Medicina e Química até poemas e contabilidade dos navios no porto. É importante frisar que o que se entendia à época por “artes” é diferente do entendimento atual, como se pode observar pelo título de dois artigos enquadrados naquela parte: “Memoria sobre o emprego do assucar combinado com a polvora, extrahida do Repertorio das Artes, Manufaturas, e Agricultura” e “Novo methodo para refinar assucar” (O Patriota, jan. 1813, pp. 10 e 22). Os autores dos artigos eram, como o editor, pessoas ligadas ao governo do Príncipe Regente D. João (Sodré, 1983, p. 19). Alguns eram apresentados com suas credenciais, como é o caso de “Manuel de Arruda da Câmara, Doutor em Medicina pela Universidade de Montpellier, da Academia das Sciencias da mesma Cidade, Correspondente da Sociedade de Agricultura de Pariz, e da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e Naturalista empregado no serviço de S. M. Fidelíssima na Capitania de Paranambuco” (O Patriota, jan. 1813, p. 22) e de “Doutor Luiz José de Godoy Torres, Physico das tropas daquella Capitania” [Minas Geraes] (idem, mai.-jun. 1814, p. 62). Aliás, alguns eram designados por “Excellentissimo”. Outros informavam somente suas iniciais, costume de uma época e de um local em que todos se conheciam. É o caso de “B.*”, autor de “Memoria sobre a plantação e fabrico do urucú” (idem, dez. 1813, p. 3).  A coleção completa não apresenta grande variedade de autores, pois no Brasil daqueles tempos eram poucos os homens de Ciência, como assinala Ferraz:  
O pequeno número de pessoas dedicadas aos estudos sobre a natureza no Brasil, no início do século XIX, 
faz com que os nomes se repitam ao abordarmos também escassas iniciativas nesse sentido. Assim, no 
mesmo Laboratório do Conde da Barca, vamos encontrar ainda o mesmo José Caetano de Barros realizando trabalhos depois publicados em O Patriota. (Ferraz, 1997, p. 200) 

Os objetivos do jornal foram apresentados na “Introducção” do primeiro número, a qual se inicia com este parágrafo:  
He huma verdade, conhecida ainda pelos menos instruídos, que sem a prodigiosa invenção das letras, 
haverião sido muito lentos os progressos nas Sciencias, e nas Artes. Por ellas o Europeu transmitte ao seu 
antípoda as suas descobertas, e as mais doces sensações da nossa alma, os nossos mesmos suspiros (para 
fallar com Pope) voão do pólo á Índia. Os homens de todos os Seculos são contemporâneos; e o sabio no seu gabinete instrue-se ainda hoje com os Archimedes e Appolonios; recrea-se com os Homeros e 
Anacreontes; consulta os Thucidides e os Livios; admira a eloquencia dos Demosthenes e Ciceros; e 
ligando eras interrompidas por longas series de calamidades, salta atravez das irrupções dos Bárbaros, vôa 
a despeito das injurias do tempo, e prende remotissimos anneis da cadêa não interrompida dos erros do entendimento, e dos crimes do coração humano. (O Patriota, jan. 1813, p. iii) 

No sexto parágrafo da introdução, o autor apresenta os objetivos propriamente ditos:  
Convencido de que apodrecião no esquecimento Obras assaz recomendaveis, e noticias de sobra 
interessantes, sem que huma mão habil colligisse, e ordenasse aquelles dispersos membros, e formasse 
hum todo digno da atenção publica, doendo-me de que não acordasse a emulação á vista de tantos 
modelos das nações cultas, como se a posição physica retardasse a luz a chegar ao nosso horizonte; cego á insufficiencia de minhas forças, mas desperto ao brado da Patria; eu não hesitei hum momento em 
emprehender aquillo, que todos os Literattos, primeiro que eu, havião pensado, e de que (infelizmente) 
abrirão mão, aterrados com os embaraços, que circunstancias melindrosas tornavão quase insuperaveis. 
Era preciso hum homem, que não tendo que arriscar hum nome conseguido á custa de preciosas descobertas, ou de Obras de mão de Mestre, tivesse em pouca monta, assim applausos, como censuras; 
que expondo-se, como parapeito, aos tiros da maledicencia, salvasse os sábios escritores, que cooperassem 
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com suas luzes para o seu desempenho. Este homem apareceu; a inveja o apontou com o dedo, e ficou logo alvo da murmuração dos ociosos. (O Patriota, jan. 1813, pp. iv-v) 
Em seguida, o editor explica como montou o corpo de autores:  
Mas talvez tenho esperdiçado expressões. Não he provavel que algum sabio, nem mesmo erudito, se abata 
ao ponto de engrossar o partido, que costumão levantar obras desta natureza. Huma feliz experiencia me 
tem mostrado que elles se prestão de bom grado ao convite, que lhes fiz no meu prospecto; muitos até declarados Protectores deste Jornal, tem com todas as veras fomentado o seu augmento e esplendor, e 
seus nomes recommendaveis entre os literattos da nação honrão já este primeiro numero. (O Patriota, jan. 
1813, pp. vi-vii) 

Encerra a introdução explicando como se desenvolveriam as publicações:  
Tenho curado de misturar noticias nacionaes com estrangeiras, preferindo as primeiras. Algumas Obras 
que era impossivel caberem nos limites de hum Jornal, forão divididas pelos N.os seguintes. Deste genero hei dado algumas que são da mais decidida utilidade; vindo desta arte a abranger neste periodico escritos, 
que lhe escapavão pela sua extensão. (O Patriota, jan. 1813, p. viii) 

O primeiro número, datado de janeiro de 1813, apresenta características que se repetem nos números seguintes, as quais comentaremos nos próximos parágrafos. Na primeira página, o título “O Patriota, Jornal Litterario, Político, Mercantil &C. do Rio de Janeiro. Segue-se a epígrafe “Eu desta gloria só fico contente, / Que a minha terra amei, e a minha gente. Ferreira”. Logo abaixo, a numeração: “N. 1º” e o mês “Janeiro”. Depois, “Rio de Janeiro. Na Impressão Regia. 1813. Com licença.”. E no pé da folha, “Vende-se na Loja de Paulo Martin, filho, na rua da Quitanda, nº. 34, por 800 reis. Na mesma Loja se faz a subscripção a 4000 reis por semestre”. A página 2 figura em branco e tanto ela como a 1 não têm visível o número de página. A partir da 3, surge o número no canto superior, direito para as ímpares, esquerdo para as pares; em romanos até a VIII, que é a última da introdução, e em arábicos entre parênteses a partir da “( 9 )”, centralizados no alto das páginas. Nas folhas iniciais de cada artigo a numeração é oculta. No final dos artigos que continuariam nos próximos números, constava “(Continuar-se-há.)” (O Patriota, jan. 1813, p. 34). O primeiro parágrafo de cada artigo começa alinhado com a margem esquerda e iniciado por uma letra com aproximadamente o triplo do tamanho das letras do texto. Os demais parágrafos iniciam-se com uma entrada de quatro letras, ou seja, iniciam-se sob a quinta letra a partir da margem. As margens são justificadas, isto é, alinhadas à esquerda e à direita, com hifenização. Os títulos dos artigos são grafados em itálico e acompanhados pelos nomes dos autores. Usam-se notas de rodapé para explicações. A numeração da nota de rodapé recomeça em 1 a cada página. Tanto o número de chamada como o da nota de rodapé têm o mesmo tamanho das letras do texto e são grafados entre parênteses. Palavras estrangeiras eram grafadas em itálico: “Elles desprezavão altamente as calumnias e improperios d’aquelles homens, a quem com tanta propriedade se podem applicar as palavras de Cícero 
natus abdomini suo, non laudi atque glorie” (O Patriota, jan. 1813, p. iv). A pessoa do discurso era a primeira do singular, como se vê nestes exemplos: “Até aqui tenho fallado do uso, que tem este genero no commercio para as fabricas de panos; agora tocarei de passagem noutros usos, que se se podem estender muito, tanto na economia, como no uso medicinal.” (O Patriota, jan. 1813, p. 29); “[...] O gado he excellente, se exceptuar-mos o Vacum, de que vi muito pouco, e o cavallar, que em nenhuma parte destes Reinos se encontra [...]” (ibid., p. 97).  Os artigos foram agrupados em partes conforme o tema. O primeiro tema é “Artes”, com dois artigos: “Memoria sobre o emprego do assucar combinado com a polvora, extrahida do Repertorio das Artes, Manufaturas, e Agricultura.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 9-10), ao fim do qual se identifica a fonte como “Repertory of Arts, &c. n.º 125”; “Novo methodo para refinar assucar por Luiz Honoré Germain Constant, premiado a 27 de fevereiro de 1812” (ibid., pp. 10-21). 



 160 

Na seqüência, vem a parte “Agricultura”, com os artigos “Memoria sobre a cultura dos algodoeiros, por Manuel de Arruda da Câmara, Doutor em Medicina pela Universidade de Montpellier, da Academia das Sciencias da mesma Cidade, Correspondente da Sociedade de Agricultura de Pariz, e da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e Naturalista empregado no serviço de S. M. Fidelíssima na Capitania de Paranambuco. Anno de 1797.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 22-34); “Memoria sobre a plantação e fabrico do urucú. Por B*.”(ibid., pp. 34-49). A seguir, a parte “Hydrographia”, com o artigo “Methodo, que se seguio no trabalho Hydrographico da Planta do Porto do Rio de Janeiro, levantada por Ordem do Serenissimo Senhor Infante Almirante General, em o anno de 1810.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 49-52), ao fim do qual o autor é identificado apenas pelas iniciais D.J.B. Segue-se a parte “Medicina”, com os artigos “No anno de 1798 se propoz por Acordo da Camara desta Cidade a varios Medicos, hum Programa que tinha por objecto os quesitos seguintes.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 58-59); “Resposta, que deu o Doutor Manoel Joaquim Marreiros, aos quesitos precedentes.” (ibid., pp. 60-67). Em seguida, a parte “Literatura”, com uma “Ode” intitulada “ A’ partida de S. A. R. o Principe Regente Nosso Senhor, de Portugal para o Brazil, feita em Paris aos 5 (a) de Janeiro de 1808, e recitada em prezença dos Bons Portuguezes alli existentes”, com a seguinte identificação do autor: “Por B. ***” (O Patriota, jan. 1813, pp. 68-73); “Do Dezembargador Antonio Ribeiro dos Santos a Francisco de Borja Garção Stockler. Ode.” (ibid., pp. 74-75); “Ode” “Ao Illustrissimo Antonio Ribeiro dos Santos, em resposta á antecedente, por Francisco de Borja Garção Stockler.” (ibid., pp. 76-78); “Ode Pindarica” dirigida “Ao grande Affonso de Albuquerque, Governador da India. Por Antonio Diniz da Cruz.” (ibid., pp. 79-87); “Lira Inedita de T. A. Gonzaga, Author da celebre Marilia de Dirceo.” (ibid., pp. 88-90); “Maximas, Pensamentos, e Reflexões Moraes.”, cujo autor identifica-se somente “Por hum Brazileiro” (ibid., pp. 91-93); carta ao “Redactor” expondo debate em sociedade literária sobre a definição de “syllaba”, assinada por S. P. F. (ibid., pp. 93-95); correspondência sem título de D. B. B., com data de 21 de dezembro de 1812, elogiando o jornal e o fato de “que o primeiro Jornal feito no Rio de Janeiro o seja por hum Bahiano” (ibid., pp. 95-96). Em seguida, a parte “Historia” apresenta o “Extracto da viagem, que fez ao sertão de Benguella no anno de 1785 por ordem do Governador e Capitão General do Reino de Angola, o Bacharel Joaquim José da Silva, enviado á aquelle Reino como Naturalista, e depois Secretario do Governo.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 97-100). É um texto que une a narrativa da viagem com a descrição de acidentes geográficos, animais e pessoas. Após, a parte “Politica”, com o “Calculo sobre a perda de dinheiro do Reino, offerecido ao Senhor Rei D. Joam Quinto de eterna gloria, por Alexandre de Gusmão, Seu Secretario do Estado, Fielmente copiado do seu original authographo.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 101-107); o “Tratado de paz”, com subtítulo “Entre S. M. o Rei da Suécia, e S. M. o Rei do Reino Unido da Gran Bretanha e Irlanda.” (ibid., pp. 108-109); o “Tratado de Amizade, União e Alliança entre a Hespanha e a Rússia.” (ibid., pp. 110-111); o “Estado Político da Europa” (ibid., pp. 112-121); e “Obras puclicadas nesta Corte no mez de Janeiro.” (ibid., pp. 121-122). Em seguida, a parte “Commercio”, com o “Mappa das embarcações Portuguezas, que entrarão em Gibraltar em 1811, suas importações, exportações, etc.” (ibid., pp. 122-125). Finalmente, o “Indice” (ibid., pp. 127-128), com os nomes dos artigos e suas páginas iniciais.  Mesmo textos literários apresentam menções a atividades científicas, como é o caso da ode “Do Dezembargador Antonio Ribeiro dos Santos a Francisco de Borja Garção Stockler” (O Patriota, jan. 1813, p. 74): 
 Tu nunca dás descanço 

Aos severos estudos: de continuo 
Lidas com Lócke e Newton, E a physica e moral Natura sondas 
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e da ode de Francisco de Borja Garção Stockler em reposta a Antonio Ribeiro dos Santos (ibid., p. 78): 
Seguir de Newton o atrevido vôo Ousarão novos filhos d’Urania; 
E seu rasto trilhando collocar-se 

Apar d’elle poderão. 
 Vos, sabio de La Grange, Euler profundo, 

D’Alembert perspicaz, subtil Bernoulli, 
Preclaro de Laplace, émulos dignos 
Sois do immortal Britanno. 

Nos demais números de O Patriota os artigos seguem o padrão título, ementa (resumo do texto), nome do autor, credenciais do autor e texto. Os textos dos artigos maiores são divididos em capítulos. Alguns artigos numeram tópicos e parágrafos (§I, §2). Os textos seguem as regras gramaticais e estilísticas da época. A maioria das frases contém de 50 a 100 palavras, com muitas coordenações e subordinações, como é o caso do já citado  
Convencido de que apodrecião no esquecimento Obras assaz recomendaveis, e noticias de sobra 
interessantes, sem que huma mão habil colligisse, e ordenasse aquelles dispersos membros, e formasse 
hum todo digno da atenção publica, doendo-me de que não acordasse a emulação á vista de tantos modelos das nações cultas, como se a posição physica retardasse a luz a chegar ao nosso horizonte; cego á 
insufficiencia de minhas forças, mas desperto ao brado da Patria; eu não hesitei hum momento em 
emprehender aquillo, que todos os Literattos, primeiro que eu, havião pensado, e de que (infelizmente) 
abrirão mão, aterrados com os embaraços, que circunstancias melindrosas tornavão quase insuperáveis. (O 
Patriota, jan. 1813, p. iv) 

Os títulos dos artigos seguem o mesmo padrão, como é o caso de “Memoria Historica e Geographica da descoberta das Minas Extrahida de Manuscritos de Claudio Manoel da Costa, Secretario do Governo daquela Capitania, que consultou muitos documentos authenticos, existentes na Secretaria do Governo, e em outros Archivos” (O Patriota, abr. 1813, p. 40) e “Methodo imaginado, e praticado no Laboratorio Chimico do Excellentissimo Antonio de Araujo de Azevedo, nesta Cidade do Rio de Janeiro, para a extracção do Oleo de Mamona (Ricinus communis)” (O Patriota, fev. 1813, p. 12). Publicavam-se tanto obras brasileiras e portuguesas como estrangeiras, traduzidas, como se depreende das palavras do editor:  
Tenho curado de misturar noticias nacionaes com estrangeiras, preferindo as primeiras. Algumas Obras 
que era impossivel caberem nos limites de hum Jornal, forão divididas pelos N.os seguintes. Deste genero 
hei dado algumas que são da mais decidida utilidade; vindo desta arte a abranger neste periodico escritos, que lhe escapavão pela sua extensão. (O Patriota, jan. 1813, p. 34) 

Como se viu, os padrões mudaram ao longo desses quase dois séculos, mas algumas características conservaram-se. Um longo trajeto foi percorrido das publicações dos primeiros textos científicos no Brasil até o que existe hoje. Semelhanças e diferenças entre os padrões daquela época e os atuais permitem-nos refletir sobre a redação científica como reflexo das mudanças na Ciência. 
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