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A interiorização da metrópole* 

A_~ tentar }lma apreciação sumária do _estágio atual da his

toriografia brasileira sobre a"independência", desejamos relem

brar e enfatizar certas balizas já bem fundamentadas por nossos 

historiadores e que dizem respeito a certos traços específicos e 

peculiares do processo histórico brasileiro da primeira metade 

do século XIX, o principal dos quais é a continuidade do proces-

~) .,J de transição da'colónia p·ar.a o Império. Ressalte-se em sCi>ui

da o fato de 'a "independência", isto é, o processo da separação 

política da me~rópole (l822j,nào ter coincidido com.) da con-

.1) solid~ção da Unidade nacional (1840-1850),' nem ter sido mar

cada por .!lm inovimento popriamente ~acionalista ou revo!u

Cioná;io, e nos confrontamc·s com a conveniência de desvil1cular 

~1f.4.~E!'P.,r.~E;SsO .d~ [or,naç~o . da nac!q~.alida4~ krqsil.~!E...!!.o 
corrufÚ!S .E.ri.,!!~iras dfca~as do séculg XIX dlil imagem tr~di~io!,~. ' 

~nil! el7.!l!!1.~tÇp!JJrq.JI.merrópole. No estágio dos estudos em 

que nos encontramos, seria esta! sem dúvida, uma atitude sábia 

e proficua a desvenchr novos horizontes de ,>esquisa' - o que 

, . 

Este texto roi publicado pela primein vez como um capitulo do livro 1822 -
Di.1DUikI orpniudo por Carlos Guilherme Mo,a (Sio Paulo. PerspectivOl., 1972). 
Monteiro. TObia·,. Hist6rijJ io l!J1pírio lA eiGho'''faO dll I"dep .. itd~"cjtJ) . Rio de . 
Jandto: F. Bri&W<I 8< Cia., 1927. p. :,03-5 c 8-16·7. 

2 Caio Pr.do r4nior procur9U de~.on'trar o rato de a lndependéncia em si n.io 
constitu.ir objdivo de estudo par~ ' o historiador, sendo antes resultado de "um 
COMmlO ocasional de (orças que e~150 longe, todas elas de tenderem cada qu~l s6 

• 
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evidentemente não implicaria excluir o processo brasilei ··o do 

contexto maior dos muitos paralelismos históricos de soç"ieda

des coloniais em busca de uma identidade própria. 

As diretrizes fundamentais da atual historiografia da emanci

pação política do Brasil foram lançada~ na obn de Caio Prado 

Júnior, Formação do Brasil cOlllempordnJ, (1944), em que o autor 

estuda a finalidade mercantil da colouização prtuguesa, a sua 
I . 

org~J!izaç~raMente produtora e .fissal, os fatores geogr~ficos 

de dispersão e fragmentação do poder e a conseqUente fa~ta de 

nexo moral ql:~ caracteriza o tipo de sociedade existente r:o final 

do século XVIII e início do XIX; contradições e conflitos sociais 

internos sem:condiçOes de gerar forças autOnomas capazes de criar 

uma consciência nacional e um desenvoivimento revolucic.c1ário · 

apto ·a· rêorga·nizar a so~iedade e a corisiitul-Ia em nação:' Ci mes

mo autor, num pequeno ensaio, "Tamoio e a politica dos /:"Íldra

das';' analisa as graves e profundas tensOes sociais que vieram à 

tona quando a revolução liberal do Porto fez difundir na colónia 

as aspiraçOes de Iiberalisp10 constitucional, suscitando desordens 

e um sentimento generalizad~ de inse~ranÇa social e acarretando 

de imediato a reação conservadora, caracterlstica principal dos 

por li par. ·.quele fim ... .. (Prado Júnior, Caio. Fotf41O do Bflui' conttmp~rdnto. 
Slo Paulo: Brasiliense, 1957. p.156) . 

3 "Pcll próp,;i Nlurcu de: uma lal estrutura, nl0 erf.1mos ser outra coisa mais 
que o que (óramol ati enUo: uma {eicoria da Euro~ • ... m ~ : "'I'IpLa {ornecc:dr . de: 
produtos (ropiais para $Cu com~rcio. A sOi.:iedadfl. colonial era inapaz de (Nne:. 
cer a base, os (undamentos para conSlituir·sc: cm nacionalidade orslnica. Nlo 
tinha com que ",isCner as necessidades interna. c coerentes de; uma ~opul~çio 
~~uc nlo existia cOlno·f.m im si mnma, sendo .peDU um m~c.anismo. uma pa!"r. · 
d~ um. Vlsl. orcaniuçl0 produlora destinada _ .tender JS demandas do (omlr. 
do ~urapeu" (Prado jIlnior, Caio, op. cit., 19S7. p.110-1). . 

4 Prado J~nior, Caio. Evolu,b pol/fiaI do Brasil e. OUlro, ",,,uJos. Sio Pl.ulo: Brasilirnsc, 
196'. p.I'7 ... 

. , 

. 
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acontecimentos que então se desenrolam no Brasil.}ara os ho

mens de ideais const;tucionalistas, parecia imprescindível conti

nuar unidOli a Portugal, pois viam na monarquia dual os laços que 

os prendiam à civilização européia, fonte de seus valores cosmo

politas de renovação e progresso. A separação, provocada pelas 

cortes revolucionárias de Lis~a, principiou a conotação reacio

nária de contra-revolução e '.~ marc.a do partido absolutista.' 

_.. A c~ntinuidade ~a tr~ no plano das instituições e da 

estrutura social e económic.a' também foi considerada por Sérgio 

Buarque de Holanda em seu estudo sobre "A herança colonial -

sua desagregação~ em que analisa as transações e os compromis

sos com a estrutura colonia: na formação do Império americ.a

no,' Algumas 4iretrizes indic.adas por Caio Prado. Júnior fora~, .: 

elaboradas por Emüia Vio"'. da Costa em seu trabalho "Inlro

dução ao estudo da emancipação politica'; no qual a autora tam

bém analisa as contradições da politica liberal de D. João e a 

pressão dos comerciantes p<,rtugueses prejuàic.ados com a aber

tura aos portos e a concorrência illgiesa forçando o monarc~ a 

adotar niedid:ls protecionistas e mercantilistas destinadas a pro

teger seus interesses.' Atribuem-se os germes d~ separação ao 

conflito .de interesses entre as €asses ag~/ííãtiVistas de ten-
~--./ '- - . 

5 "-,onteiro. To?lAs. op. cit ., 1927, p.4.08 e 411. 
6 Holanda. ~ Buarquc dc. A bcnnça colonial - .sua des..agregaç1o. ln: . Holanda. 

~rgjo 8uarque de. (Orl-) Hist6riG " civiliuf40 'muileira. $10 Paulo: Ol(el, 1962. 

1.11, v.I, p.9. . 
7 Costa, Emflla Viotti da. IntroduçJ·o ao e.studo da emancipaçJo politica. ln: Mota , 

c.a.rto. f,ullhermc. (Oll.) O Srail mi pmprctil'd. Sjo Paulo: Direi, 1968 . . :,. :-l u . A 
mesma "alora. cm outroS lrabalhos, ~pro(undou o estudo do p.pel desempenha . 
do por JoM Bonifácio, anali~ndo IS contndiç6cs de ,ua mentllidadr de ilustrado 
w.ropeu e americano e o choque di vislo de estadistas com a realidade concreta 
e objedw de sua tcna (d. c-ta. EmOia Viotti di. Mito ~ histórias. ln: .A"4;S ao 
M.". ,,"./ill', S10 Paulo, v.xxI, '967, p.2f6). 
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dência lib~ral e o~omerciantes portugues«)pegados à política 

. protecionista e aos privilégios de monopólio. 

O problema inerente ao amadurecimento do capitalh :no 

industrial na Inglaterra é de âmbito amplo e aefine o quadro 

geral das transformações do mundo ocidental nesse período. A 

luta entre o~ interesses mercantilistas e r liberalismo econó;nic@ 

se processana de forma intensiva na I~laterra de 1815 a 1846 

.afetando drasticamente-:.\1'olltica de tbdos os países coloniai~ . 

diretamente relacionados com a expanspo do Império britânico 

do comércio livre. Não atingiu nenhuma área tAo diretamente 

como as Antilhas, e o tema (oi magistralmente estudado por Eric 

Williams em seu livro Capitalism and Slavery (Londres, 1946). 

Foi n pretexto para a fundação de um novo Império português 

no Brasil; teve evidentes reflexos na política económica e "o pro

cesso de separação de Portugal. A histo~ografia da época já defi

niu bem as pressões externas e o quad}o internacional de que 

prov~m as grandes (o~ças de tra!lsformaçOes. ~esta estudar 

modo.c()!,?()~f~ta ~s .~sses dominantes da colOnia e os meanis 

mos internos inerentes ao processo de formação da nacional ida 

e brasileira. Ao perder o papel de intennediários do comércio 

do Brasil, restava aos comerciantes portugueses unir-se às gran

des (amllias rurais e aos interesses da produçlo. Estes nem .sem

pre estl! iam ~~Farados das ativi<iades de comércio e transr-crte, 

como se constata no caso do Barão de 19uape em São Pauio.' A 
preSSão inglesa pela abolição do tráfico tenderia, a seu turno, a 

levantar a hostilidade dos interesses agrários contra o poder cen-

a Pctro~cl Maria Thc:rcu Schorcr. Um comerciante do ( i ... I~ cb IÇ\lC., paulista: 
Anl6n.o da S. Prado (1117-1129). Rnisu.t. Hisl6rN, vJOCXVl, n.7l, 196I,'p.161; 
v.XXXVII, n.76, 1961, p.)IS; . v.JOCXlx. n.79, 1969, p.UI. . . . 
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traI. Associar esquematicamente os interesses das classes agrárias 

brasileiras ,om as do imperialismo inglês seria, pois, simplificar 

um quadro por demais complexo. 

Apesar de estarem bem definidas suas diretrizes fundamen-

~ no~ historiog:afia, a~ descortinar o processo sui generis 

" ~ de ~ranSlçãO do Brasil colomal para o Império, ainda não se des

-~?J' cartou completamente de certos vkios de interpretação provo

\. ./ ~~QS por e.!lfoques. europeizant~,,\1lle d~m o processo bra-
• siletro entre os quaIS avulta ;., da unagem de Rousseau do colono 

. quebrando os grilhões do jugo da n.,trópole; ou da identifica-

I"

"" ção com o liberalismo e o nacionalismo próprios da grande re-

volução burguesa na Europa. EmUia Viotti opõe ressalvas a esses 

conceitos, ~~ as contradiç,?çs ainda estão para ser explicitadas.' 

Dura:nl~ mwto' tempo, ressentiú·se o estuco da nossa""eman

cipação politica do ~rro ar.vindo da suposta consciência nacio-

~I a que muitos procurava;n atribuir. O modelo d~ .indcpÇ.(1: 
dência dos Estados Unidos fascinava o;" ~;;-~t~;';;porâneos e 

continua Je certa forma a "iludir a perspectiva ro.< _hi>toriad()r's 

atuais. ~~~io B~~~ue de Bolan.da refere-se mais obje~vamente 
.~ lu_~_~.:~depc:tdéncia· como uma \luerra civil entre portu

_~~es desen~~e:<_~ "i1q1,Ú ~Ia Re~olução do Porto," e não por 

. ur.: processo autOr,omo de arregimentação dos nativos visando 

a reivindicações comuns contra a metrópole. O fato da sep~:: 

ção do reino em J 6/2 não teria tanta importância na evolução 

da colOnia para Im~rio.lá era fato consumado desde 1808 com. 

a~~~.~_C::Orte e a abertU~~do~ portos ~ por motivos alheios à 

vontade da colónia ou da t;netrópole... . -"" 

9 CoRa. EntIIia Vioai da, op. cn.:."1961. 

10 Holanda, $úpo 8 ......... de, oro cil .. 1962, p.13. 
• 
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A preocupação, evidentemente justificada, de nossos hist<' ria

~~~es em inlegrarõ-PI,?cesso de emancipado politica com as fres-

sõ;s do 'i:E!!io internacional envolve, no enlanlo, alguns inconve

nientes ao vincular demais os acontecimentos da época a um plano 

_muito geral; ~ntribui~~jUDcnte para II ~ .... ge~ imagem da 

colOnia em lu!;! contra a. mçtr6P9!e"deix.mdo~ esquecJ!ll,el}to o 

r- P_~3!.~lntmlo, de ajustamento às mesmas pres!1es, que é o de 

~~ CÜ n~r'!.izam~!,!o 4~~interesses portugl(c;.ses, e~letudo o processo" de 

M cl.tu-~ interiorizaç4o da metrllpole no antro-sul da col6nia. O fato é que a 

co rl(.iJ::J í ' -, consumação formal da separação políti6t foi provocada ,'elas 

GtUvVJv!'N I, J 'I dissidências internas de Portugal, expressas no programa dos re-

ú..vJ- r?""w volucionários liberais do Porto e não afetaria o processo brasilei-

o já desencadeado com ~ vinda da Corte em 1808. 

, A vinda ~'!E!..a..?~~~~_~~ei~~e fu.n9:a.r.u_ng~)VO 
Im~rio nos trópicos já significaram por si url:a ruptura intl:rna 

nos se tores políticos dõVelliõ- reino. üs-êôiílilíõ; ;d~indosdas 
~~ .. . . , 

cisões e do partidarismo interno do reino ct:sde a Revolução Fran

cesa iriam sé acentuando com o patt:ntea~das diver:;ências ~ntre 
portugueses do reino e portugueses da nova Corte. Com o tem

po a dissid~ncia doméstica tenderia a intéhsificar-se." O impor

tante é integrá-Ia como tal no jogo de fatores e pressões da época 

sem confun~i-Ia. com uma luta brasileira nativista da colOnia in 

11 ·0 c6n.ul .ustrfaco na Corte do Rio de Janeiro d~ tellcm'lnho sugeuivo· a 
tcspc:ito d.a dispOJiçJo do Conde da Bara, ministro .. ele' D. loto Vl I esle r~rito 
Itm 1811. Mostrando·lhe ccrta vez .a inconvcni~nd·ia de mltnosprezar Poctua,l, 
dond~ Poderia rnutrar , 'sua srparaçlo;" ouviu o c6nsw cm rê,post.a acmr.sc ° 
,ovcrno pr~parado para ~ua even(ualidad~, que &1i4s nl0 O anuttna, pqis de 
110m ,rado rtftUM .. ri4 .. Europ. , lOrtu"..lt·;1I flm~r;aM" . • • (Morll~iro. Tobias, 
Gp, cit .• 1927, p.211). Ver tambán OtiwiR Lim&, Ma4ud d •• D. loú VI '"' S...u. 
Rio d. Janeiro: Joot Olympio, 19~5. v.II, p.I020. 

. 
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abstrato contra a metrópole, o que nos levaria de volta à distorção 

dos mitos. A história :da emancipação politica do Brasil tem a 

ver, no que se refere estritamente à separação política da Mãe 

Pátria, com os conflitos internos e domésticos do reino, provo

cados pelo impacto da Revol,:ção Francesa, tendo mesmo ficado 

associado à luta civil que se tr'lva então entre as novas tendências 

liberais e a resistência de um3"estnitura arcaica e feudal contra as 

inovaçOes que a nnv,a Cor.te Jo.Rio tentaria impor,ao r~ 

Os sacriflcios e as afliç.ks da invasão francesa, a repressão 

violenta de qualquer mudança alimentada pelo clima da pró

pria guerra contra Napoleãq. o· temor das agitações jacobinas 

contribulram, pois, para desp-ertar ciúmes e tensões entre portu

gueses do reino e portpgueses da nova Corte. Em Portugal, a 

de~~sia~o e a miséria da guerra, agravada pela pressão da anti 

ga nobreza, foram ainda mais acentuadas pelo tratado de 1810 

que não ró retirava quaJque~ esperança de reviver o antigo co

mércio 'intermediário de produtos coloniais, exercido pelos 

. ,o:nerd .. nt.:s C;os portos portugueses, como também' prejudica

va o processo incipiente de jndustrialização defendido por ho

mens como Acúrcio das Neves e por "brasileiros" como Hipólito 

da Costa_" À f.:>me generalizada, ii carência de gêneros alimentí

cios, à desorganização da produção de vinho e azeite, somava-se 

a paralisação dos portos, <'~ 'iníciQ f.;wadc.:; por Junot e depois 

desvitalizad~s e sem movimentC\ por causa desse tratado de 1810. 

Pan Pereiú'<!a :,ilva, que escreveu sobre esse período, não eram 

12 Ver anico d~ Hipólito da Costa $Obre, inrlwtri.aliuçio dc Portucal no CQrrúo 

BraiJimu de junho e _,OitO de 11116: Macedo. Jorse Borges de. Probl"mu dt 
his.4';' ft úu/1ÚtrÚ port., .... ;.., ue.'" XVIII. Li.boa: Quereo, 1963; Serrio, 
Jod. A Inddstria pottucn .. <ln IIW. S.,,,,;'' ~'Et.da his,ori~ .... Li..,... 1953 . . 
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menores os males de Portugal que os da 4anha, a que se refere 

sugestivamente como "mais um cadáver que uma nação viva':" 
Ante a mis~ria desse periodo de crise e d<l extrema decadêncic ; 
confrontava-se o reino com a relativa prosperidade e otimismo 
de perspectivas que se abriam então para o Brasil. 

Dom Rodrigo de Souza Coutinho tinha o novo lm~rio do 
Brasil como a tábua de salvação do reino; acreditava poder 

reequilibrar a "ida 'ec!>nóm!.ca de portugal po;r meio de umapo!Jtica 
económica puramente comercial e financeira. Revitalizada a circu

lação da "1oeda e com bons rendimentos ~fandegários, o reino 
teria condiçOes de se refazer, pois contaria com os auxJlios prove
nientes da prosperidade do Brasil." Seria viflal, porém, reaninlar a 

a~ricultura de Portugal, e, para isso, percebia a necessidade de 
modernizar a estni"lura social e'ec0ilómica do reino, no que talvez 

cedesse em parte à pressão dos ingleses, convencidos da invia
bilidade de Portugal, caso nilo se procedesse a algumas reformas 

da estrutura arcaica do sistema de propriedades fundiárias, para o 

que sugeriam que se, convqcassem I'ovameryte as antigas corte. 
~ . . I 

O Prlncipe Regente opós-se decididamente à pressão inglesa 
pela reconvocação das cortes, mas endossou,a necessidade de mo-

1) Per~ira da Silva, JoJo Manuel. Hist6rii! di! IlJndtlf~O do Implrio lmuile;ro, Paás: . 
Carnler. 1&64 .. 1.61. Y.UI, p .274. --Assolado pela invado Interior C10J .rh ""OS; 
diminuído .1k R'CUrlOl com a perda do comtrcio e monopôüos do Brasil: dta(
do de populaçlo que lhe amnaram as guern..s c ' .. . u.!; .... ~ ,., •• AmIriu, sem 
mais indústria, (~bricas C: .nnuçOcs' ,tlercanlisj mllbantado ainda por impostos 

e "criReios que lhe alolaram os recunos do prcscntc c cnerreccram o porvir. 
curvado sob. autoridade de ri,ulol, quc "lo respcit.~m lei ~em ,pesso., e 
proprK'ÓadC~ d·c · .. üuitos: rrdurido a colónia e a contista; ,ue naçlo o i~1ava 
em iQfrimmtos!- 'e . 

14 ReplcKntaçlo Il('scrvadbsima de D. Rodrigo de sduu C-.tJtinho ao Pdncipe 

RcJcn'. de '1 d. d...."b,. d. 1.10 (Perrin ela SU ... 1010 M.nud, op. di., 1.>4· 
1868, v.I1, p.326 • v.I11, polU • p.346). ,) 
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demização da estrutura económica e social do reino, pois a pras

p.:ridade do n'ovo Im~rio nascente não poderia arcar sozinha 

com as enormes despesas que requeria a reconstrução da antiga 

metrópole. A Corte não hesitaria em sobrecarregar as provlncias 

do norte do Brasil de despesas que viriam acentuar as característi

cas regionais de dispersão; mas, como esses recursos não basta

vam, preferia introduzir reformas económicas e sociais no reino a 

fim de evitar sobrecarregar a Corte que começava a enraizar-se no 

estreitamento de seus laços de integração no Centro-Sul. 

Durante a ocupação francesa, recorreram a impostos extra

ordinários e a sub~criçoes voluntárias para financiar a luta." 

Também order.aram a emissão indiscriminada, o que acarretou 
a desvalorização da moeda do' reino em rela~o à da no,"" (:~rte 

tendo como conseqüt •. :ia o movimento crescente de evasão da 

moeda para o n~vo Império. " 'Terminada a guerra, ela não que
ria continuar a cobrar impostos demasiados sobre as capitanias 

do norte do BraSil, pois já erar·1 grandes 'as despesas exigidas pelo 

-funciona1ism~ e pelos memb:'Os da nova éorte, sem càntar as 

despesas com as guerras dl Guiana e do P~t'. De onde o Prlnci

pe Regente defaniu pà~ o reino uma politica regalista de refor-

• mas modemizadorasY. 
Ele pretendia lanÇar mão da venda de bens da Igreja e da 

Coroa no p.róprio reine. R~formar resquícios antiquados de con-

IS Ibid.~, v.I11, p.l~. 

16;bid ..... v.I11, p.167: . 
17 SobR:. poUtica rqaliw; de D. J~ YJ t os incidentes com o Va~ wr Pereira 

ela Silva, Joio Moaud, op. <i •• 116<' 1968. v.I11, p.lS3,lS6·I. Ver tamWm Per ... 
DamiIa. HÍfI4riO _ "".-J, 1Iarcdv< Porrucakm<, Iv., 1928; AImáda, Fonunato 

de. Hi#IriI_ """,,,III. CoitIIbra: rdiçlo do .uto" 1922-1929. 6v .. v.V • VI. 

.-
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tribuição feudal, lançar novos impostos ordinários menos (Ijus

tos e mais aptos a dinamizar a economia agrária do reino. "vender 

bens da Coroa, a prebenda de Coimbra, as capelas e sobretudo 

acabar com o esquema administrativo das lezírias, terras incul

tas ao longo dos rios, vendendo e cobrando as oécimas e as ,sisas 

das vendas, 6 que concorreria para multiplicar o número de pro

priedades e para aumentar a produtividade, i'l;pedindo exten-

sões de terras não-cultivadas,l' , .. ,,. 

Contra a política do Príncipe Regente, ressurgiam os sÚores 

mais conservadores do reino que, aferrados aos seus direito~ anti
'--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

os contribuíam ara dificultar ainda m is a devastação causada 

pela guerra na vida econ6mica do país. A: ós o fim da luta, e ~on 

trariamente às ordens recebidas da nova Corte, a regência d-:- rei-
" 

no,ligada por laços de parentescos e ir ... rtsses a setores da n"bre-

u agrária e ao clero, quis fazer continuat o sistema de imF')stos 

extraordinários, que recaía sobre comerciantes e funcionários da 

cidade, principalmente de Lisboa e do Porto." A pressão inglesa e 

a politica come~cial da nova Corte fariam, entretanto, qÜ,e esta 

também não pudesse contar com os setor~s mais progressistas do 

reino, interessados como estavam em meqidas protecionistas. nos 

esforços de industrialização ou em reconquistar antigos privilégi

os mercant:tistas do comércio com a metrópole." 

18 Silbcrt, AJber1 , Le PotlultJf ntcJiurranün I:t I" Jin d~ l'Jo.núcn Reliml - XVlll _ 
Je"", d" XIx' ,iick, Paris: Sc~n. 1966, 

19 Pereira d~ Si lv~, Joio Manuel. op. cit., 1864· 1868, vjJl, p.161 , 165·7, 168,280·) e 
3~9, ' • , 

20 Jbidem, .,.170. 

21 Piteira Santos , Fernando. ClOI'''fill , econom;4 '" Rr.-oluf40 Je 1820. Lisbo;s: 
EUfopa·Am~riu, 1962; Sídtrí. Sandro. Tr.a, .rull'rNu (I1I/MtrUll ColD"i"/um ;11 

Ant'o P",'UtlleM Rel.tio"s). Rottrdam: Rotterdam Univconity PreSl. 1970. 

': .' 
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As tensões internas e inerentes ao processo de reconstrução e 

modernização de Po"rtugal viriam, pois. exacerbar e definir cada 

vez mais as divergências de interesses com os portugueses no Bra

sil. A nova Corte, dedicada à consolidação de um Império no 

Brasil. qüe deveria servir de, baluarte do absolutismo, não conse· 

guiria levar a bom termo as ',reformas moderadas de liberalizaçãO , , 

e reconstrução que se prop) s executar no Reino. aumentando as 

tensões que vão culminar I;a Revolução do Porto. " 

~_n~tlE!~,~",~,,~~.E25:~..p~~ti~ •. ~e ~~itaram J11.as q~e ~~_ 
) n i~~~I!..~,1'!..~~~::-n!° _r..~~~~I~,Jl1 brilhanlç~ p'~ra , os homem. 

/ da geração ~:_,in~:p:n~.::,:~, .",s ,p, ~;s.pectivas da cOl,6nia para 
f b . transformar-se em nação e sobretudo em uma nação moderna 

' ~!:~~:;i~:!~~f.b~g~o~~c'~:::~~~~~::~:;~~~:I~S:: ~e~: . 
,.,.,-P sueslnternas sa"c·iais. raciais. da fragmentação. (i'~s regionah,'s-t- " , 
~~,~~Ealta.~e,unidade q~e--;;ãô·d~~;~arg~·.; ·ão apã~ecim~~to 
. âe uma consciência nacional capaz de dar força a um movImento 

. rfYJp9J ~~i"~.l.~n.~!j?.i~spost~,,~ .~~~on~lru:r a ~ocieJaae . Não falta
vam manifestações exaltadas de nativismo e pressões bem defini-

das de interesses localistas. tlo entanto. a consciência propria_~ 
mente -nacional" viria pela integração das diversâs p~ovíncias e 'J. 
seria uma imposição da nova Corte no Rio de Janmo (1840- , 

-18S0) co~guida a duras p'enas por meio da luta pela centraliz;.· 

çlo do poder e da "vontade de ser brasileiros"~22 que foi talvez 

uma das principais forças políticas mdeladóras-d6 Império; a 

vontade de se constituir e, 'de sobreviver como nação civilizada 
....• 

12 Souu.. Amonio Cindido de MeUo ~. Fomt4~f1 d4 'i'trQ'urG h,QJile;ra (mommlOJ 
MUi_l. l.ed. Slo Paulo: Um 'ia Martin., 1964. 
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européia nos trópicos, apesar da sociedade <!scravocrata e mesti

ça da col6nia, manifestada pelos portugue~es enraizados no Cen-
I 

tro-Sul e que tomaram a si a missão de 'reorganizar um nov,o 

Imp~rio português." A dispersão e fragmentação do poder, so

mada à fraqueza e insiiliilidade das classeJ'dominantes, requeria 

a imagem de um Estado forte que a nova Corte parecia oferec,cr." 

I As condições, enfim,~ oferecia a sociedade colonial não I er~l!I ,~ ~On1~~t;;-;;;Qvim~~!o; d~ 'i~be~çã~'d~' ;~~-;~~o : 
í pnamente naclonahS\!l no sentido burguês do século XIX. Desde 

.-,.- ..... .. .. . . ... . - . 
a vinda de D. JOão VI. portugueses, europeus e nativos 'e'lropei-

zados combinavam forças de mútuo apoio, armavam-se, despen

diam grandes somas com aparelhamento policial e militar, IS sob 

o pretexto do perigo da infUt~"<;:ãode.idéias jarr!>,lnas pela Amé: 

23 o Conde de Palmela, .pe$lr de: ter estado apenas lran,iloriamerne no Rio de 
Janriro. define extraordinariamente bem o ponto de vista dos ponugueKS que K 

enr.iuvam no Brasil. que cu, .Ii!s, o mnmo dos ~""tr.dos brasileiros, ira.l· 
m'nle C'\lrOp~w. Em c.r1a para li sua mulher. comCl"lava P.lmela: ·Falea lente 
branca. luxo. boas eatradas, enfim, raham muitas coi"" que o tempo dará, mas 
nJo falta, como em Lisboa e u:us .rredores. 'gua e verdura, pois mesmo nesta 
estaçJo. • pior, temos tudo aquJ Uo verde como na lnalatena- (Carvalho, Maria 
AmloHa V'L Vid4 do D1l4"c de Pillme/4 D. Pedro de $o'U4 c HoIJlti" . Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1&9&·1903. v.I, p.l11 .. 2). Nada f"" IUlestivo da vislo dos 
homeM que (olmar;am I nacionalidade bnsiJeir. d4' '11M' e .... citaçlo. . 

. 24 Paulo Pereirl de Cutro, em -A aperilncia republi.illl (1&31-1&40)-, estud . ., • 
polhica da recimia e em pattiC\úr. tradiçio de COftmO fone e centnliudd:de 
lo" Boni(4cio, Evaristo da Veiga, Aureliano Coutin~o. Usada lOS intereu" do 
paço. Re$S.alta·.e a .UI influlncia lobre liberai. mir/citol e paulistas, apre"., 
por exemplo, no item IObrc • ·provlncia metropolitana- na constiluiçlo elabora. 
da pejos conspiradores de Pouso Alegre. O .utor Cu (on(ron', dnu tendlncil 
com o parlamentarismo doa bar6cs de ca(~ no interiol do Rio de Janeiro. a (Ün. 
d.mentall evidtntementé ;, aniculaç10 da tend~ncia" ,u,oli"ri. e cenln.liudo"u· 
COm o tndicionali.mo localiu. (c(. Castro, P.ulo Pereira , -to A expedlncia 
r<publica ... (1831-1140). ln: H.b""., $hei. BU2Tque d. (O 'j.) Hi"6ri.,,,,./ •• 
ciri/;"f •• b,,,,il<i, .. Slo Paul.: Difd, 1964.1.11, v.lI).)1). 

25 Pneila d. SLlv •. Joio M.nuel, op. dt., I 164.. 1S6&, v.IÍ. p.40õ v.lII. p.36, 52,1 :;7. 
,; . 

A intcrioriuçl0 da metr6J>Qle c outros estudos 19 

rica espanhola ou pelos refugiados europeus. Inseguros de seu 

, status de homens civilizados em meio à selvageria e ao primitivismo 

da sociedade colonial, procuravam de todo modo resguardar-se 

das forças de desequilíbrio . interno. A sociedade que se forma ra 

no correr de tr~ séculos de colonização não tinha alternativa ao, 
I 

findar do ~culo XVIII senão tran~formar-se em metrópole, a flm '~ 

de man~r a continuidade de sua estrutura política, administra ti- I 
va, ecôI',()mica e social. Foi o que os acontecimentos europeus, a "\ 

pressão inglesa e a vinda da' Corte tornaram possível. 

A vinda da Corte com o enraizamento do Estado portll- -::Ir 
guês no Centro-Sul daria início à transformação da colônia em JJ; '# 
~ -" . ,.- .---..... . . 

~~,tr.ópole i'nteriorizada. Seria esta a única solução aceitável 

para as dassr.~ dominantes em meio à insegurança que lhes ins· 

'piravam as ~9ntradições da sodedade colonial, agravadas pela 

agitações do i.:onstitucionaii<mo portugu!s e !>ela fermentação 

"mais generalizada no mu'ndo inteiro na época, que a Santa 

Aliança c a ideologia da c"ntra-revolu~o. na Europa não che· 

g'_vaio a Gominar. Pode-se dizer que esse processo, que parte do 

Rio de Janeiro e do Centro-Sul, soment.e :se consolidaria com a 

centralizaçlo poJ(tica realizada por homens como Caxia., 

Bernardo de VascOn~los, Visconde do Uruguai, consumando

se politicamente com o Marqu!s de Paraná e o Ministério da 

Conciliação (l8~3-:8,~6). · 

, Ainda estão por ser estudados mais a fundo o processo de 

:en'r.tizã.mento da metrópole na col6nia, principalmente pela or

ganizaçJo do comércio de ,abastecimento do Rio de Janeiro e 

conscql1ehlc Íl •• egração do ('~ritro-Sul; as intc-relações de inte

resses comerciais c agrárics:,os casamentos em famOias locais, os 

investimentos cm obns púl,licas e em terns ou no comércio de 

tropas! mua~es do Sul, no negócio de charque .. . processo este 
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presidido e marcado pela burocracia da Corte, os privilégk I 

administrativos e o nepotismo do monarca." 

Este ~ o tema recorrente nas cartas de Luiz dos Santos Mar-

,sOes em obras públicas. Em Suas cartas, co tatava com desâni

mo 05 enormes investimentos locais que faziam c"s principais 

__ hollJ_~s jc r.~góci(!)s da Corte demonstraPfo s~a intenção d~ 
permanecer no paIs. Em carta de março e maio de 1814, atribu (.~ 

o atraso à ... volta da Corte para Portugal à construçlo do Palác,o 

da Ajuda. Referia-se a "Ietargo e silêncio'; que encobriam interes

ses particulares." A volta não se daria tão cedo: 

.. .. j~ão é porque crescem aquI ás obras de' melh~r acomodaçã~': 
futura, mas há cousas particulares e não sei ~expressO.s de aUlor;

dades, que fazem recear Uma mui prolongada permanência nesse 

clima. Por todas as repartições eclesiásticas, civis e militares há eSlas 
aporéncias. (p.188) , 

As construções não paravam: refere-se, em sua correspon

dência, às reformas do arsenal da marinha (p.2IS), a um palácio 

no sItio de Andaraí para D. Carlota residir (p.216), a um au

mento no palác':o de São Cristóvão para o verão da familia real 

- i 
26 Visconde do Rio Seco. Expoljçl0 .nalfrica e jU5tific .. tiv. da condutil e vida 

pública do ViKonde do Rio Seco. Rio de Janeiro, 1821. Ver "r4";"'0 lIo Must&l 

Impe,;al A "!1fi~' tTadiçlo de dependlncia do poder rc.1 'cm rom.i,.1 v'em 
deKrila cm ltacton, 'a(.Orne. RfeorJ4Ifm. LondIc5: H. Brru, 1813. . 

27 Manoc:o" luiz Joaquim do. Santo •. Cartas de Luit Joaquim dos Santos Marro: 
CO • • escOlu • lu.. farolJia cm Lisboa. de IIJI • 1121. An4Í1 Biblio/tc. N.cútn.I, 
1934. v.56. p.1I8-89. 

;-;:!~:" 
, .".õ:. ' 
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(abril de 1815), ao palácio de Santa Cruz para as jornadas de 

fevereiro, jÚlho e novenlbro (p.222) , a um palácio novo no sitio 

da Ponte do Caju que consumiria 77 milhões (p.232); em feverei

ro de 1816, a um picadeiro novo que consumiria cinqUenta mi-

, lliões e a uma cadeia nova ·com. dinheiro arrecadado num dia de 

Beneficio do teatro da Corte"C,.260). 

Loterias e subscrições vol~.'lIáriàs atestavam os interesses de 

_enraizar a Corte. "Há...muitas C" muitas obras, mas são daquelas, 

de que os pseudo-brasileiros, vulgo janeiristas, se servem para 

promover o boato de persistirmos aqui eternamente~ escrevia 

em carta de deze~bro de 181~ (p.220). Também interessantes 

são as suas refertncias aos inve~timentos particulares das princi· 

pais fortl1nas da Corte_ 

Em novembro .:L 1812, con'ta do soberbo palácio no Lago 

dos "Siganos· que construla José Joaquim de Azevedo, logo Ba· 

rão do Rio Seco; em agosto de ;813 O mesmo "capitalista" cons

trula um segundo palácio no sitio de Mataporcos, igualmen te 

. faustoso (p..iS4). Refere-se aos interesses de Fernando'Carnei 

ro Leão na real loteria do teatro São João (p.50 n.) e às proprie

dades luxuosas de alguns ministros; por exemplo, a aquisição 

pelo Conde da Barca de duas casas por 45 mil cI]lzados, onde 

"vai fazer a sua habitação~ acrescentava com' evidente desagra

do o bibliotecá~io de D. Jóia VI, que não via a hora de retornar 

a PortugaL 

Marrocos fornece algumas pistas curiosas sobre o emai· 

zamento dos interesses portugll:eses no Brasil não só em constru

.çOes dc luxo, mas tam~ni e, sobretudo, na"compra -de·'terras e no 

estabelecimento de firmas de negócios: "José Egidio A1varez de 

Almeida 14 vai para o Rio Grande ver e arranjar uma grande 

fazenda que comprou por 63 mil cruzados e ali estabelecer uma 

.... -
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fábrica de couros de sociedade com Antônio de Araújo - minis

tro de D. João VI, Conde da Barca"." 
Também continua pendente o estudo mais específico do re.,i

onalismo e das relações da Corte com as provln,ias do Norte e 

Nordeste, em que se defina claramente a continuidade com a es-

~nl.!ura Polít.ica e adminis.trativa da COIÔ. n. ia. ~omo m.et.!2E .. 2L~' 
(j) ,I :;~:~:ti~i;~§~~:~::~~i1s:!~~~~~~~~;'~~~0 

I das outras ·colônias" do continente, como o Nordeste," ,, - --- -"."- _ .. ..... " " . . .... -.,- --<_ ... .. _ ... . 
Não obstante a elevação a Reino Unido, o surto de reformas 

que marca o período joanino visa à reo:ganização da metrópole 

na colónia e equivale. de resto. no que diz respeito às demais 

capitanias, apenas a um recrudescimento dos processos de colo

nização portuguesa do século' ~nterior.)O 

28 Carta de fevcceilo de .1814, op. cit., p.laS. Ver lam~m o levantamento dos bens 
adquiridos pelo Conde dos Arcos em Monteiro. nrbiu, op. cit., 1927, p.2"4 n. G Sugesti ... o das rclaçOcs :~ntre antiga metrópole, I nova Corte do Rio de Jan... i~o e 
as demais capitanias do BruiJ ~ria a divi.s1o de mercado entre a fábrica real de 
pólvora do reino e I nova (ábrica de pólvora instafada no Rio (Pereira da Silva, 
Joio Manuel, op. at., 1864-1868, v.III, p. ISI). Fic:a~am reservados adwivamen· 
te para a (ábrica do Rio os mercados consumidores de Pernambuco, Sahia, 510 

Paulo. Rio Grande do Sul. os portos da costa da Africa e a própria Cont. A 
(ábrica do reino só poderia vender para Açores. Madeira. Porto Sanlo, Cabo 
Verde c, no continente americano. para o Maranhio, Pari e Cean (aJU de n de 
j~o de 1111. dU. p.l44). 1!.mbém i'"str.t;w ali continuit. .... dt dll polllic4 fi$od l 

• o falO de a corte lariu novos imposlo. sobre IS provindas do None deslin:'dos 
_ao custeio de leu funcionalismo e de abril pdbliCI! como seria o caiO do . 

aumento de impoltol de exportaslo de açúcar, tabaco • ..!!&.I?dlo, couros etc. 
(v.II1, p.5S). Em julho de 1811, quando se (<,mou nécnú.rio levantar wna contri .. 
buiçJio de 120 mil cruudos para financiar a reconstruçlo do reino •• nova Corte 
bnçou os necessários impostos sobre as provinaas do Nonc: • Babia contri"w .. 
ria com &cllcnU mil (n. :ados por ano.' Pernambuco com quarenla mil c 
Ma~nbJo coa: vinte mil (cana ré,ia de 26 de juLiO de Illl .. v.II1, poliS). 

30 Semelhanta ao (alO de IS capitanias dirigirem.se para Ushoa ou para o Rio de 
Janeiro. Ver VIICODCdos, Antonio Luiz de Brito Anpo. Memória sobre o ('Sla· 
bckcimento do lmptrio do Brasil .An.is BibliotWl 'N.cionld. v.O· ... p.43. . 
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Um estudo mais aprofuridado do mecanismo inerente às cla~ 

ses dominantes 110 Ih'lIil colonial seria um grande passo no esta

do atual da historiografia da "independéncia': Viria certamente 

~arecer de forma mais específica e sistemática a relativa conti: 

nuidade das instituições que caracteriza a transição para o Im

pério. Quando se aprofundar o e~tudo do predominio social do 

comerciante e das Intimas ir. ter dependências entre interesses ru

rais;rumêrciais e administrá'fivos;ê'St!fá aberto o caminho para 

a compreensão do processo' moderado de nossa emancipação 

polltica. A instabi1idade~r6nic~ da economia colonial gerava 

mecanismos sociais de acomodação, tais como a conseqüente e 

relativa Mtluidez" e "mobilid~den das classes dominantes, servin

'. ~c. CC\'110 forç:' nCl'tralizadora' !,ara abafar ,.I;v~rgências e impe' 

dir manifestaç~es de descontentamento que multiplicassem in

confidências e revoltas. 
A pr6pri~ estrutura soCial. com o abismo existente entre 

uma minoria privilegiada e 'J resto da po!,ula~~, polarizaria as 

forças politiCas, niantendo uÚidos os intereSseS âasclasses domi

nanteS. O sentimentn de i.?,:~u!,!!).çasoci.';~ e o "haitianismo", ou 

seja, o pavor de um~ insurreição de escravos ou mestiços como a l'N,oV) eLo 
que se delll no Haiti cm 1794, não devem ser subestimados como ~Ov·", ~ 
traços típicos da mentalidade da tpoca, reflexos estereotipados 'YYvQ' 

da ideologia conservayora e da contra-revolução européia.':,.ge,s, 

agiram como (orça poll~,OI, catalisadora e tiveram~ll' papel de-

cisivo no ~o~iii.o em 91.!~s~gj2nall!ll1~s_~~i.versidadês de inte-

resses poderiam te~ d,i~~d!~~.as5!"ss.es dominantes da col?nia, 
. ~ - -""- ~ . ~ . ': 

31 Marrocos, Luis Joaquim dos Sant~'~, op. cit., v.56. Ver Carta do Conde dos AIcos 
tobR rnaI&u ncpu na 8ahia. Ci." Martins, FrancUc.o de Rocha. O último vicc-rei 
~. Btuil. \JIboa: Oficinas Grtfias do ·A.B,C~ 1932. p.3S-6, • 

.' 
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t 
Nesse sentido. são sugestivas as considerações e as inquietl-

ções dos homens das duas primeiras décadaij do stculo XIX sobre 

as perspectivas que poderia oferecer a colónia para 'se transfor

mar em nação. Para alguns utópicos e sonhadores. tudo eviden

temente parecia possivel. Mas, no geral. homens de ânimo mais 

ponderado, dotados de um senso arguto :Ia realidade do meio 

para o qual se voltavam com opiniões politicas ':~nservadoras. 
,confQTme requeriam a época~ o,mp..;o;explcss...v;lm mil inseg;.

ranças e um profundo pessimismo, arraiga~ no sentimento ~e
neralizado de insegurança social e de pavor 'da população e<~ra
Va ou mestiça: •... amalgamação muito difIcll será a liga de tanto 

_ metal heterogéneo. Como brancos, mülatc~. pretos livres e c;:-

cravos. Indios. etc. etc .• ell) um corpo sóljclt) e politico" (escrc\ ia 

José Bonifácio em 1813 para D. Domingos de Souza Coutinhol';" 

Sob o impacto das agitaçõe: constitucionalistas da revol.l

ção liberal que viera ferventar as contradições internas da socie

dade ,olonial. Sierra y Mariscai. em 1823. calculava que dentro 

de três ~nos a ·raça br~nca acabará às mãos de outras casta! ~ a. 

provlncia da Bahia desaparecerá para o muindo civilizado':" 

Grande f.9i.Lal!.!]~N~Q ~ltan\Ío li R<;.vol~4.~l'.2!!~~ , a 
volta de.,J). loã? VI para o velho reino puseram em perigo a conti

~~.a~?_ ~c:>pO(l:e. real e do novo Estado portugu& no centro-SUl, 
que os interesses enraizados em torno da Corte queriam preser

.var. Além <ff5SO, gran& e~ a falta de segurança social que ~ntiam 
as classes do.~antes em qualq~erponto da coIOnia;}nsegurança 

' . . ~., .. i . ' - . .. 
32 Docum~nUno $Obre a corresponMncia de Jos~ S ..... nifácio (1810.1820). Rmsta d~ 

Hisl6ria, v.XXVU, n.5S, 1963, p.226. Traca-K do irmjo de D. Rodri&o de Souza 
Coutinho. ~ 

33 Siern. y Marisg,l, fRnciKo de. Idii.u sobre. Rcvoluç:lo do BrasU c suou conse. 
qOlnciu . An4Ü J. Bi"lio'tu N4cion,d, v.0.4, p.6S. 
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com relação à proporção exagerada entre uma minoria branca e 

propri~tária e ~a maioria de desempregados, pobres e mestiços, 

que pareciam inq~i~i~ :i~s";;"~d;;;l~~ ~ populaçãó ' ~sCrava . À 

~seguiãiiça dodesnlvel social soma~am-se os problemas advindos 

da diversidade ~tnica de que ~ortugueses ou nativos enraizados 

eram muito conscientes: "em rortugal e no Brasil os homens de 

senso conhecem que, deslocan·'io·se o poder real, o Brasil se perde 

para o mundo civilizado e Poriugal perde a S'ja inde~ência"." 

Verdade ~ que Sierra y Mariscai apegava-se a uma ordem de 

coisas que a infiltração do contrabando inglês na colónia e a 

marginalização económica e }lolítica de Portugal no correr do 

século XVIII já vieram desm~ntir." Não obstante a Corte e a 

administr;ação portuguesa, a monarquia e o podçr real, o mito 

da autoridade central pareceria sempre uma âncora de salvõ~ : 1 

e segurança. ·po· isso é que o governo deve ter molas muito mais 

fortes que em qualquer outra 'parte. A educação, o clima, a es-, . 
cravidão sl!o justamente a caúsa desta fatalidade"." 

Horace Sé~. que veio ao Brasil em '1816, testemunha a falta 

de unidade e comunicação errtre as diferentes possessões portu

guesas no continente americano." Dez anos mais tarde, em pie· 

34 Ibidtm, p53 " 

3S Sobro. ~~ d< Portupl nos s<cu!o, XV\U < XIX. wr Maneh"'<r, AI.n 
K. British Pt«rnit&tnu in Br4Zil. Winois:: Univcmry ofNorth Carolina frns, 19)3; 

. Stán, Sranlq e Slrin, Barba.ca. 1M OHonUú Hft'il.tt DI lAti" .... mtrica (fss4ys on 
E.conomic Dqerulence in Ptrspective'. N~ York: Oxford University Pren, 1970; 
Sour. Ourln R. nu PorllJrunt St"'ornt [mp;rt. London: Hutchinson, 1910: 
MaXw~ ..... C'a.nd:h. PG.nba) .nd· ,he nationaliution. o( luso·brazi1i~n éomrncrce. 
Hu,.nic A.mnic"n Hillo""d Rtvi~, no\'cmber 1968; Sideri, Sandro, op. cil., 1970, 
ap.1II • VI. 

.36 Si"" Y M.rbal, Francüco de, op. cit, v.O·". p.63. 

37 Holanda, Sápo Buarq ... de, "1'. cil,. 1962, p.l6. . 
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no primeiro reinado. o ministro inglês Chamberlain escrevia para 

Canning manifestando a sua grave apreensãO com a indiferença 

e O descaso manifestados pelo governo d~ Rio para com os pr.i

blemas de mis~ria e seca que agitavam o Império. da Bahia para 

o Norte, tomando cada vez mais iminente e perigosa a centelha 

de uma revolução que poderia cindi-lo." Conscientes de sua fra

queza interna, os portugueses da nova Corte dedicaram-se a' for

talecer a centralização e o poder real, que os revoludcnários do 

reino queriam transferir de volta à antiga metrópole: 

o Brasil ~ um pais nascente. um povoado ~e habitantes de diversas 
cores. que se aborrecem mutuamente: a (oiça numérica dos brancos 
é muito pequena e s6 Portugal pode socorr~reficazmente no caso de 
qu·.I'l··.or dissensão intern~ ou atague externo. As capitanias não se 
podem auxiliar mutuamenle. por estarem separadas por setor.:s imen
sos de modo que aquele pais não forma ainda UIT. reino inteiro e 
continuo, J}<eessita em conseqUência de sua união com Portugal. por 
!!leio da carta constitucionalgue fará felizes .mbos os p.lses: .... 

A fraqueza e dispersão da autoridade,.,as lutas de facção tor

navam mais aguda a insegurança das cont~diçoes internas sociais 

e raciais, e estas ide:lIiti.:avam-se para os homens da época com o 

perigo da dispersão e a desunião politica entre várias capitan.ias. 

Para Sierra y Mariscai, que escrrvia em)!:"3, aspossessOes ar.,e

ricanas dos port.ugueses apresentavam um q~de;;;j;d;;-e 
m--;'l~~Eal~~<? ee :~!~i:g~açã~ ". . . . _ .. - .... '.' - • 

.l8 Cart .. de 22 de abril de 1826 (Webster. O\arlcs K. G'~4,t BrillJi,. ",:,d llJ.t indqundt'nu 
of /Ati. "' .......... Oxford: Oxford Univmi!y Pr .... lua. p.3Oa). . 

39 Sierr. y Marilcal, Fr.nciKo de, op. dt" y,.3·., p.12. . 

' . 
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Pema~buco dissidente j~ do Rio de janeiro. A Bahia nula em 
rendas e rotos os elementos de sua prosperidade. O Rio de janeiro a 
ponto de uma bancarrota pelos esforços e sacrillcios que tem feito e 
pelas perdas sofridas. As provlncias do Sul inquietas. As provlneias 
do Maranhl0 e Pará nulas para o partido da r<volução e tudo junto 
porlo o governo do Rio de janeiro nas tristes cireunstilncias de cai· 
rem em terra com a carga, sem esp'eranças de mais se levantar,4(l 

Podem-se vislumbrar, dentro dos 'padrões da época, o Caris

ma que teria a imagem de um ·Príncipe Regente e a força com que 

atraia a massa de povos mestiços e desempregados, incapazes do ' 

se afirmarem, sem meios de expressão polftica, tomados de des

contentamento, que, em sua. insatisfação, por demais presos ao 

condicionamento paternalista do ·:r:oi~' (. n !]ue surg;;Jrn, . r~vol

rdvam-se cont~ monopolizadore. do comércio e contra atraves

sadores de géneros alimentlciC's. Porém, a Corte e o poder real 

fascinavam-nos como uma verdadeira atração messiânica; era a 

esperança . de socorro de um ' bom. pai que, vem curar as feridas 

dos filhos. "Nem a Cebre do constitucionalismo chegaria a afetar 

dF.sticamente seu condicion'amento polltko. 

Ta;n~m as dasse.~ dominantes tenderam a apegar-se à Cor

te. Atormentados peii\ falta de perspectiva polltica e pelo desejo 

de a~rmaçãO diante de facçOes rivais. chamados em sua vaidade 

pelo nepotismo do p,:.1cipe, atra:dos por títulos" e, sobretudo. 

010 Ibidem. p.R 

41 Not~ o prUma Jjbcral curioAmrn~e otistorcido com qut'o Per!\n. da Silva (I"Ir c:' ~ 
1164·1861, vJI. p .• 7) critic:a o qut 'Ola um traço peculi .. r t c:uacu~ristico do equilf
brio interno das -..Jasaes dominantes'.da colónia; atda esta contn o funcionamento 
pdblico que ~ uma das ch.ava com·~quc imnte contra o pniodo joanino: "Conk
JUInm lcuaImau< _ para as w;artiç6a púbIl<u aIgwu b .... Uàro •• po.IO que 

poucos c n.tOI" deixando posíÇ6cs indepmd.ente& hICrativu e honro"s, ofu5ados 

J ' ,. 
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ansiosos de assegurar sua autonomia lopl sob a proteção ~ san

ção do poder central que viria alirma~ sua poSição em ní~io à 

população escrava, ou pior, a turbulén~ia de mestiços que não 

eram proprietários. Além disso, predsavam dos capitais dos 

portugueses adventícios; lirmavam com eles compromisso:ls de 

proprietários e laços de casamento. O ,Banco do Brasil oferecia 

vantagens para os que sabiam buscar a protecã~ política_ 
, , , 

A falta de meios que tem essa espéci~de aristocracia lhe p~lva de 

formar cliente> e de fazer-se hum partido entre o povo, por<;:~e eles 

i mesmos são fraqulssimos e precisam da proteção do~ Negociantes 

, cam que se honram muito_ O Comércio, se se quer, é quem é o único 
, corpo aristocrata." 

/'_0 s,e" aprof~ndar O estudo d_o pr~d.o!llI!l.i.~ .s.9 ci~1 Ú, co
merciante e da Intima interdependência entre inter~s~e~-~~~;~~-

, , , 
administrativos, comerciais, temos um -quadro mais claro dos 

meca_~i~mosdedefesa e coesão do elitismo que era caraéterlstica 

~_~~~:~t~I~a_ so~iedade do Brasil co·lonial. Já (oram lançad~s 
as diretrizes de revisão do mÍlo europeu da sociedade dual e 

v~rias o~ras existe~tes analisam sob n,vos prismas a suposta 

dIcotomIa ou OpOSIção entre interesses :Urbanos e rurais; iden

tificados, confundidos uns com (JS outr6s e harmo~izados pela 

pelo brilho c impon"nc~ social do funcionalismo. Apoderam .;(' 0$ espíritos tOdos 
de uma l('nd~ncia para os empregos administrativos que causou c ca\lU atualmcntc 

(:&6,7) paves prcjutzos i in4cpendlncia individu.aJ. c lO deser.vohimcnJl\ m ..... raJ c 
malrri.J do pauado. A ambiçl0 de viver dentro c debaixo da afio c tulrl. do 
loverno rouba lOS indiVidu05 • sua própria libcrda~c. lol pauo que lhe nJo :auqu_ 
ra a (Or1UN r nem o Nlyro seu r eh Na família r'amnca lOS ofkios.. ls .nrt. ao 

comfrcio, l lnd\b.ria. ls Incas e ls àlncias. cidad40, prestimoso, C' inteli.enra": 

t2 Sitru r Mariscai, rranoKo dC', op, eil., v,4)-4. p'!12. 

" 
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administração pública, dado o grande papel social que exercia 

na coIOnia_" 

A vinda da Corte naveria de ressaltar traços já bem aparetl

tes na segunda me~,d~_d.<' século XVIII e que tendiam a acentuar 

° predomlnio do comerci~nte. Por isso, alarmava-se Sicrr. y 

Ma~ com a Revolução (jo Porto e com as manifestações hos

tis aos comerciantes portuo:ueses: 

r~toodique quecontinh;, as revoluções (o comércio);não havendo 

quem supra a lavoura, esta não pode dor um passo. Um ano de 
guem' ,;vil au>.Jiado do cél\, natureza da agricultura e topografia da 

provfnda tem relaxado a .lisciplina da escravatura. Os Senhores de 

Engenho nl0 tendo quem lhes adiante fundos não podem alimentar 

, .. .. os.cscravos e !lcste estado (Js es~ravos se sublevall] e a Raça Branca 

perece sem remédio," 

Sierra y Mariscai refletia o pensamento dos brancos e pro

prietários da Bahia e de ~ernamb~co, mas generalizava a sua 

apreensão para todo o Império português. Era a missão da 

;onarquia portugu~~ salvar a raça "branca e salvar-se a si mes

ma, porque, se um incéndío eclodisse nas provfncias do Norte do 

Brasil, *levariam a dissolução (> a anarq,uia a todas as possessões 

pacificas da parte d'aquém do Cabo; sem que se excetuassem as 

ilhas de Cabo Verde e Açores e neste terrível conflito a base mes

ma da mcnarquia se abalaria':" 

C Bour, Ch&rlcs R, nu Coldt" 'Age ef Bnui/ . .Berkeley: University o( California 
Prm. 1962. p.~J-70; SoxC'c. Charles R., op. cit., 19~9 , Russ,el-W!,od, A, J, R. 
Fi4l.i,os' ... 4'Phil.",hropists: SIUlIII C4S. Jt Mistric6rd'll 0/ Bllhia , _Btrkclcy:_ 
Unlvcnity o( California Preu. 1968; Schwarll, Stuut B. The Desembargo do 
p ..... Húpollic A...nc.n His«i<.1 R<vWw, 1971. 

44 Sicrn Y Marif.aJ, mncisco de, op. at., v.0-41 p.72. 

45 IcIibcna, p.67. 
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Os conflitos, &çJi!.OOS pela incompatibilidade entre o, absolu

tismo e de um lado, a ~o)ltic:a,mc.rc:antilista da Coroa e do outro, 
as pressões do novo liberalismo econ6-;;;i~~,oriund~ d~' a;;'~d~ : 

~j recill1e~í~" d~ ~~;i'~~í;s-;;~ 'i~d~;t~i;i naIgliterrà; (orãm selll 

lTvidã'ã-éiiãve:-rriêstt"ãã<kseneãaeãiás'(ó ~'s-de transformação 

no período. Dadas, porém, as peculiaridades s~cÍ;G-d~ -s~~i~d~
CIecÕ!;;:;ral brasileira, ~sas não se identif\Fram por imedi~to 
com "um movimento de liberta:.ão na:ional". Tamanha era a 

complexidade dos conflitos internos e a heterogeneidade dos re

gionalismos que aquilo a que finalm.':1te assistimos no decorrer 

dos episódios das primeiras décadas' do século XIX, que se 

convencionou chamar de "época da indepel)d~ncia': é uma frag-

® ~entação l~~lista ainda m~!or, e simultane~mente um r~cru~es-
CImento uO p."<StllÇ':' de portuguesés," 'I ' ' 

Ao contrário do que se dá na maior Iparte dos países da 

América espanhola, em que os "creolos" expulsam e expropriaIT'. 

os espanhóis metropolitanos, assistimos, em torno da nova Cor

te e da tr~nsmigração da dinastia de Bragança,;oo ~maizamen o 

de novos capitais e interesses portugueses, associados às classes 

dominantes nativas e também polarizadas em torno da luta pela 

afirmação de um poder executivo central, pois essas classes que

riam ·se fortalecer contra as manifestações de insubordinação das 

46 MareKhal. o ministro austrlaco no cone do Rio de Janeiro. registrou o fato de . 
JO" Joaquim da Rocha, um dos principais promotores do -Fico· c cm cuja casa . 

(oi assinado o manifulo dos Ouminenses. ter·sc rccwado a .c~itar o carCo de 
ministro por achar ncccssiria uma maioria de p~rtUIUCKS nos conselhol d" 
PnI.c.ifiC .•. (Mont~. T"'JLls .... op. cit., 1927, p.US). No' man.ifato de ;wtifKaçio. 

os rcvolucionjrios do Porlo alegavam. inicialmem~, a cv.ulc. de lente e de 

apita! paR o Bn.il e. em 'ccWda. lamentavam 0$ e(citos do t .. ;atado de 1810 e a 
perda do monopólio elo comlrcio do Brasil (Pereira da Silva. )010 Manud, 0FI

• 

eit., 1864·1168, v.II, p.46 • v.lIl. p.26). ' • 
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classes menos favorecidas, muitas vezes identificadas com nati

vismos faccioscs ou com forças regionalistas hostis umas às ou

tras e por vezes à nova Corte, como seria o caso do Nordeste na 

revoluçãO de 1817 e na Confederação do Equador." 
Tanto assim é que os c0l1flitos e as pressões sociais e raciais 

contra o portugu~, rico, monopolizador do comércio e dos cargos 

públicos, não seriam resolvidos pela "'independência" em 1822, nem 

pe!::.::bdicaçãO de D. Pedro em 1831. Não se tratava de um mero 

preconceito chauvinista relacipnado com a separação da metró

pole; era um cOhflito interno' inerente à sociedade colonial e que 

mesmo o Império não superaria. A lusofobia transparece conti

nuamente nos desabafos da imprensa através de todo o século XIX, 

nas reivindicações dos "praieiro( da çorte e de Pernambuco (1848) 

pela nacionalização do comércio a varejo, repetli~.'J-se em muitos 

outros episódi"s esparsos dt: violência, como o que se dá em 

Macapá, em Goiana, em 1873,~ e pela Primeira República adentro. 

Se as diretrizes fundamentais da historiografia brasileira já 

estão bem definidas, pre~isam ainda ser mais bem elaboradas 

por estudos mais sistemáticos das peculi~ridades tia sociedade 

colonial, permitindo:nos uma compreensão mais completa desse 

processo de interiorizado da metrópole, que parece ser a chave 

para o estudo da fo~~~o da nacionalidade brasileira. O fato é 

. que: a tehlente Ja "nacionalidade" nada teria de revolucionário: 

a monarquia, a continuidade da ordem existente eram as gran

des preocupações dos homens que forjaram a transição para o 

" . 

,(7 Mota. Ca~ GuithcilI1e. Nordes,.;' 1817. EstruturtU t or:umcntos. s~o Paulo: 

Penpcctiva, 1972. 
48 CavalcaAli. Pauto. E.r. 1ft Qu~iro~; fltitfldor no BrosH. 510 Paulo: Companhia 

E4itora NocioaaI. 1966. p.63. 
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Império: "também não quercmos uma rcvolução e uma revolu' 

ção será se mudarem as bases de todo o edifício administrativo 

e social da monarquia; e uma revolução tal e repcntina não se 

pode fazer sem convulsões desastrosas, e é por isso que não a 

desejamos ..... 

A semente da integração nacional serial, pois, lançada pela 

nova Corte como um prolongamento da ad!)1inistr"~ão e da es-, 
trutura. colonial, um ato de vontade de port:ugueses adventfcios~ 
~-" cimentada pela dependência e colaboração dos nativos e forjad:\ 

pela pressão dos ingleses que queriam desfrutar do comércio se~n 

ter de administrar ... A insegurança social cimentaria a união das 

dasses dominantes nativas com a "vontade de Sédii-a'SileírôS6 ãos 

portugueses imigrados que vieram fu~dar ' um novo Império nl'< 
.. • ' 4 • ~~~ .~, ... ..-_ •• __ . _. __ .•. _ •. _ 

trÓpicos. A luta entre as (acções locais levaria fatalmente à proc\! .. 

~ d~-um apoio mais sólido no poder centra!. ps conflitos ineren

tes à sociedade não se identificam com a ru~ura política com a 

Mãe Pátria, e continuam como antes, relegados para a posteridade . 

.. A partic;.;>ação dos ilustrados brasileiro~ na aÍ!ministraç~o 
pública portuguesa é fenómeno característico e muito peculiar 

às classes dominantes da sociedade colonial. 50 O "elitismo buro

crático· era uma das válvulas de escape da instabilidade econó

mica sabiameo;>te expressa no ditado do ~éculo XVIII: ·Pai 

laverneiro, filho nobre e. ,etom~r.Jicant~~· ! Essa instabilidade 

económica gerava mecanismos de acomodação social destina-
. i· 

49 Corrtio BraziliclI$c, [1.Y .. X.I\, '".421. 

50 Oiou, Maria Odila lcitc da. Silva (ASPC(IOS d~ ilu stu ,:,~ o no 8ruil. Revista ti,., 
lrutituto Hist6rico e Gnlfrdfico Brasileiro, v.218. p. l00-70, jan.-m:ar. 1968. Este l~xto 

en(ontn-Ic cdi'oldo nCltc voJume. 

51 Boxer. Charlel R., op. cit., 1962. p. ll. 

.~~~ 
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(los a amparar o status d~s "empobrecidos"" e a manter a har

inonia do corpo social; era o caso das santas casas, dos conven

:tos, das ordens religiosas, do funcionalismo público em geral." 

• Não se pode subestimar o papel do telitismo burocráticol na 

'sociedade colonial, pois explica cm grande parte a íntima cola

boração entre as classes domin~iltes nahvas e a administração 

pública portuguesa, que vive a si,a (ase máxima com a vinda da 

Corte e a fundaç1o.do_l1.ovo Imp~rio . . 

Nessa época, absorvidos na engrenagem maior de uma polí

tica de Estado, empenharam-se ativamente os i1ustradOf .l'>rasi · 

jeiros na construção do novo Imr-ério dos trópicos. A ilustração 

brasileira não pode ser, pois, idemificada com "anticolonialismo" 

ou com a luta da colónia c'1nlt'1 a'TIctrópole .. · .... . 

Estadistas como D. Rodrigo de Souza Coutinho ou o Conde 

·da Barca tinham c('mo missão precípu~ a tarefa da fundação de 

um novo Im~rio que teria como sede o Rio de 'aneiro e que deve

ria impor-se·s.:>bre as demais capitanias. E para esse trabalho con

taram com a ·.:oIaboração e o empenho dos ilustrados brasileiros. 

Com a vinda da Corte, pela -primeira vez. desde o início da 

colonização, configuravam-se nos trópicos portugueses preocu

pações próprias de um~ colônia de povoamento" e não apenas 

52 Vilhena. Lu.lI do, ~tos. NOI{cuu Sotcropolita"as dtl Bahi4. Sahia: Imprtnsa Ofl' 

mI, 1921, carta I, p.43-S. 

53 Boxtr, Charles R., op. cit.. 1962; Boxtr, Ch:1r1tS R" op. cit., 1970; Russd-Wood , A. 

J. R.. op. ál., 1?6'-
54 "Uma das (Oisu que conc~rrt'~ muito p,jra o aumc~tc ,da popub.çio é a provi

déncLa d" ccoQOm!a c polília dt todos os pOVOI que Mbillm .as cidadcs. vil:u t 

aldeias e ainda mamo 0' mail insignifkantes lugarcI; para o que convém provê
los 4k tudo aquilo que da ncccuitam. cuja falu fu muitas wz.cs fiarem damas 
u &crru. pois CM babiuntcs (occm de rC5i",ir cm um "tio. oade (altam a.s comodi· 

... . , .... 
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de exploração ou feitoria comercial, P9is'flue no Rio teriam .s.ue 

viver e, para sobreviver, explorar "os enormes recursos naturais" 

e as potencialidades do Império nascente, tendo em vista o-firb
mento do bem-estar da própria populaçio local. !'~r.~ J~~(),-qu~

riam firmar o tratadQ de 1810 e a abertura dos portos "de manei

ra que, prom~v~~do o comér~i~, p~dess,~'~ ~~ -~~iii~~d;;;$do 
Br~sil ·~'..~a~o. melh<l.r c~ns..ulTI.o para oshu5~P!~~i§~'::SSf~~àí 
~sJ~ . .s...m.~~.or adian\.amentona getl cultura e povoação 
deste vasto território':" Promover o povpamento, 

._. _ " ." __ ~ •• _ _ __ - o·· •• _ o - • 

o aume{,to da .gricultura,.s pl.nt.çõcs declnh.mo, espedari.s cde 
outros g!neros de grande imponância, de conhecida ulilidade, assim 

para o consumo inlerno como para exponaçJ.o, a extraçlo dos pre
ciosos produtos, dos reinos mineral e vegetal equei~rino ·annn.do e 

prolegido .. :" 

Déspotas esclarecidos e fisiocratas illidiam-se exagerando os 

recursos das novas terras e estavam tomados pela febre dos. me-
o • 

lhoramentos materiais. Reservavam privilégios para o Centro-

Sul, onde se instalara a Corte: A fim de custear as despesas de 

dada nteadrias. Pari. K poder dar as prcciw providfncia~ tendentes I cstc·:fim. 

impon. mUoito indagar quais do os g~ncros indispc""vcis para I ,ub,i't~nc'ia d. 
vida c (aur·$( com que eles nJo f.ltem cm cada 11.1&". que cm todos K ,mote. 
mandio", ou o trigo. hajam açougues providos_ Pf",.rel de (rutos, pastos para 
Ioda • q~Jicbde de lados, ravernu de comest(veis t meradorias mail concordes 
com o uso e consumo d~ terra, que hajam oficiais de todos (. .. oficias mcc1r.,icos, 
Mldico'oll Cinlrlilo e o mais conducen(c ao Bcm· Pl1b:l(~ de cada POV('l·ç!o"'} 

proporçlo da sua crandeu e do seu lu.xo pou v:n: iuo NO "' podem reGef os 
povos- (VucoO(clos. Antonio Luiz de Brico Alapo. op. cit .. \: .~.", p.ll). 

S5 Pereira da Silva, Joio Manuel, op. cit., 186C·1867, v.IU. polU. 

56 lbidem, p.2S). 

A interioriuçàc da me1rópole e outros estudos 35 

instalação de obras públicas e do funcionalismo, aumentaram 

os impostos sobre a exportação de açúcar, tabaco, algodão c 

couros, criando ainda uma série de outras tributações quc afcla· 

vam diretamente as capitanias do Norte, que a Corte não hesita

va ainda em sobrecarregar com a violência dos recrutamentos e 

com as contribuições para cobrir as despesas da guerra no reino, 

na Guiana e no Prata. Para governadores e funcionários das vá 

nas capitanias, parecia a mesJ:l~ ,coisa dirigirem-se para Lisboa 

ou para o Rio de Janeiro." 
Pr10 menos uois dos ministros de D. João VI tinham expe

riência na administração colonial." Os governadores das várias 

capitanias continuaram com aS atribuições militares despóticas 

que tinham antes: Apesar das boas a<lrninistrações do Conde de 

Palm~ em Min4s 'Gerais e do Conde dos Arcos na Bahia, não 

serviam os gover;ladores de bO'ns elos ou unidade entre as várias 

regiões da col6nia, tram:ando-$e em suas respectivas jurisdições, 

cometendo excessos e arbitra :iedades e desrespeitando muitas 

vezes a '~ut;jriJ~ce d~ ':o["e.'·· '? inegável, e;tretanto, os esforços 

feitos pelos ministro~ d~Y-~~n.,cipe ~eg;~.t~~ F.~a· i~r~~r.m~is efi.
ciente a f-eniiãfiiãÇão ;qministrativa pela nomeação de juizes de 

, fora repr~;nta~te~- dC;: pod~c-~entr~Catentoa ' níiisii) de .~o~~
dena~ o~ iI;i~resses locais com os da nova Corte. 

Além di~:- preocli:;õ~:s~-a-Corte-~;,; abrir .eslradas e, fato 

quase inédito, em melliora! as comunicações entre as capitanias, 

.... s, ··;,!.n1inl. FrandKo de Rocha, op. cit,. 1932; p . ,~-9. 

51 Foi o caso dc Ft'mando JO$i dt PotÍugill, v1ce-rti no Rio de hneiro de 160 I a 
1806 C do próprio Conde dos Arc(is (Oliveira Uma, Manuel de, op. cit.. \'.1 , 

p.171-3. 110). 
59 Pcm.. ela Silva, Joio M.nud, op. di .. 186-1-1861, v.III, p.156 e 288-9 e 291 . . 
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em favorecer o povoamento c a doação de sesmarias. Tinh~m , . 

como fé obsessiva aproveitar as riquezas "de que abunda ~ste 
ditoso e opulento país, especialmente favorecido na distribuição 

de riquezas repartidas pelas outras partes do globo";'" precisa

vam incrementar o comércio e movimentar meios de comunica

ção e transporte." Além dos estrangeiro", continuaram os via

jantes e engenheiros nacionais a explorar o in'i:rior do país, a 

realizar levan~amen'.o~ e mapas topográfic<ls para o que foi eS;le

cialmente criada uma repartição no Rio 4e 'aneiro." Levan t 6u

se uma carta hi<llO~ráfica das capitanias !ompreendidas enire o 

Maranhão e o Pará; foram enviadas expedições para examinar 

os rios tributários do Amazonas. Tentararrl dar acesso ao com,'r

cio do ,Mato Grosso pelos rios Arinos, Cuiabá e Tapaj6s, ligal ;do 

Mato Gro;s~ p'or via flu~ial e terresi;e c~m São Paulo." Atr::'vés 

do Guaporé, Mamoré e Madeira, encontraram o caminho que 

poria em contato o Amazonas com os sertões do interior do 

país. Concederam-se privilégios, estatutoJ e isenções de impos

tos pua uma companhia c_ n'Vella(lo ~qvia"" .:) Tocantins e o 

Araguaia foram explorados, embora nãq se tivesse chegado a 

organizar uma companhia de navegação regular. Em Goiás, vá

rios ·capitalistas" se reuniram e começaram o trAnsporte regular 

pelos seus ri~s. Também foram mais bem investigados os rios 

Doce, Belmonte, Jequitinhonha, o Ribeirão de Santo Ant6.lio 

do Cerro do Frio, em Minas Gerais. 

60 A!v.u~ de 2,( de ;to·~,ml-~~.dç 1813 (Ibidcm, v,lII, p.348) . 

61 ent .. rtgia de 4 de dncmbro de le13 (lbidcm. v.lII. p.liS) . 

62 Oliyeira lima. Manuel dt, op. cit.. v.1, p.25S. 

6) lbid<m, v.I!, p.789. 

60( Pereira da Silva, Joio Manuel, op. cit., 1864-1868, v.lII. p.133. . 

Abriram-se caminhos do interior para Ilhéus e para o Espí· 

rito Santo e outro de Minas Novas para Porto Seguro." As t~a_di. 
ções da colo~ização portugLiesa e O .afã. de i.ntegração e conquista 

dos recur§Ql n~turais delineavam a imagem do governo central 

f;~~~~~es~ri~ para ne~t~~!iiar os conflitos da sociedade e as 

forças de-ãcSal\!.~g~~_!~~:.~~~..s'. . 
Essa "tarefa" de reforma c;: construção absorve~ os esfor5.'!~ 

do.s . iltt~Úi!dos -b;~iki~~~ a 'ser:'iço da Corte p~rt~g~es~ ~ nela .se 

mo.lçlaria a ge;~-~ã;d; ~;Pdç~'l}dêncj~". Não ~e- devem subesti· 

mar as conseqüências advindas desse engajamento numa politica 

de Estado portuguesa; marca IJrofundamente a elite politica do 

primeiro reinado e teve influêlícia decisiva sobre todo o processo 

de consolidaç~o do Império, principalmente no sentido (l e. 

arregimentação de forças p,,; , .. icas: pois proviria em grande par· 

te daquela expei iéncia a imagem do Estado nacional que viria a 

se sobrepor aos interesses loca)istas. Algumas décadas após a In 

dependtnCia (1838-1870), chegariam os ilustrados brasileiros a 

defini; sei nacionalismo didático," integrador e progressista, c 
uma conscitncia nacional eminentemente elitista e utilitária. 

6S Vasconcflos. Antonio Luil de Brito Ar:agl0. op. cil. ..... 0-04. p.H . 

66 Souza. Antonio Candido de Mello c; op. cit .. 196-4. '0'.11 . 


