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Manoel Luiz Salgado Guimarães

AS LUZES PARA O IMPÉRIO: HISTÓRIA E

PROGRESSO NAS PÁGINAS DE O PATRIOTA
3

Em seu primeiro número de janeiro de 1813, o jornal literário, político e mercantil
O Patriota, impresso pela Impressão Régia na cidade do Rio de Janeiro, capital desde 1808
do Império português, estampava um interessante artigo, infelizmente sem indicação de seu
autor, que sinalizava de forma inequívoca o universo intelectual e político a que se filiava.
Igualmente nas entrelinhas pode-se apreender uma das diversas e variadas acepções do
sentido de história para este órgão de divulgação, que contribuía assim para difundir entre
as elites do Império português agora sediado na América o sentido da história, não apenas
como propedêutica para os estudos específicos, mas como poderosa arma para o exercí-
cio esclarecido e correto da política. Na melhor tradição do iluminismo setecentista, o
jornal filiava-se a uma concepção da história como mestra da vida, como condutora dos
homens pelo mundo, guiados pelos exemplos hauridos dos homens do passado. História
e política parecem indissociáveis nessa perspectiva, uma vez que cada vez mais o exercício
desta demanda o conhecimento adequado daquela. Mas voltemos nosso olhar para esse
artigo, por várias razões emblemático da concepção de história e política próprias ao jornal
em questão. O título do artigo, “Estado político da Europa” (O Patriota, jan. 1813, p. 112-
121), não deixa dúvidas quanto ao seu sentido e objetivo: traçar um panorama da política
européia a partir das transformações operadas no cenário europeu pela ação do impera-
dor francês Napoleão. A profunda alteração da geopolítica continental, responsável, como
sabemos, pela transferência da Corte portuguesa para o Brasil, colocava em xeque o mundo
do Antigo Regime, com evidentes ameaças às estruturas próprias das sociedades
hierarquizadas ainda segundo aqueles valores. O espectro da revolução parecia rondar as
sociedades européias como um todo, agora materializado na figura do corso que se fizera
coroar imperador em 1804. Para o jornal, sua ação, um “terremoto político”, aparecia
como mais destruidora do que os “terremotos físicos”, metáfora carregada de sentidos
para aqueles que ainda podiam trazer consigo a lembrança do devastador terremoto de
1755 que destruíra a cidade de Lisboa no dia de Todos os Santos daquele ano. Napoleão
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aparece nas páginas do jornal como aquele que destrói a ordem, semeia a guerra, e os
franceses como “os novos godos” que ameaçam aniquilar a civilização. Pela sua ação de
rapina sobre o continente europeu, as revoluções semeiam o “espírito de vertigem, que da
Europa se estendeu a todo Orbe. Funesto contágio quase não há país que tenha poupado!”
(O Patriota, jan. 1813, p. 120). Contudo, Portugal parece possuir uma missão providencial:
deter o avanço desse terremoto, contendo sua ação devastadora e apoiando-se para tanto
na memória dos grandes feitos do passado. O aprendizado das experiências passadas e sua
atualização na lembrança dos vivos podem ajudar no desempenho de uma missão no
presente. As glórias de Portugal no passado deveriam estimular a luta contra o invasor,
reatualizando no presente um papel para Portugal nessa geopolítica alterada, relembrando
seu significado como nação que abrira para o continente europeu as possibilidades do
Novo Mundo, e alargando desta forma os horizontes para essa cultura européia. Igual-
mente positiva é avaliada a participação russa, que, nas palavras do jornal, “tem gloriosa-
mente resistido ao maior empenho do flagelo da Europa” (O Patriota, jan. 1813, p. 118).

Importante nos parece reter desse primeiro texto, vindo à luz logo no número inaugu-
ral do jornal, dois pontos que denunciam de forma bastante clara as concepções de história
e as expectativas em relação a ela nutridas por uma elite de letrados, primeiramente encar-
regados da administração do Império português em terras americanas, e posteriormente
uma elite ocupada em fundar os pilares de uma nação independente, a partir de 1822,
como desdobramento da política européia pós-napoleônica. Pretendemos mais adiante
voltar a este aspecto para indicar as profundas similitudes entre esses literatos e letrados de
começos do XIX com os futuros construtores do Império brasileiro, especialmente no que
tange às expectativas e percepções da história.

O primeiro desses pontos para o qual queremos chamar a atenção diz respeito ao
“sentimento de vertigem” que parece metaforizar o conjunto de transformações percebi-
das como profundas e radicais por essas elites letradas. O sentimento de vertigem remete a
uma situação de insegurança e incertezas, ao mesmo tempo que sinaliza um deslocamento
de eixo, uma alteração nas formas de perceber e apreender o mundo. Na verdade, o jornal,
ao formular dessa maneira o sentimento de profundas mudanças também associadas a um
terremoto, que tudo desloca e altera em relação a suas posições anteriores, ao mesmo
tempo que as qualifica com um sentido evidentemente negativo, partilha de uma percepção
mais geral das camadas letradas européias a respeito do conjunto amplo de transforma-
ções vivenciadas por essas sociedades na passagem do século XVIII para o século XIX. O
que nos importa assinalar, no entanto, é o papel central que parece adquirir a história nessa
conjuntura específica, o que pode nos ajudar a compreender o lugar que este tema assume
como uma das rubricas do jornal. Como compreender em um momento de profundas
incertezas o lugar da história como uma forma específica de relação com o passado e com
as experiências de outros homens em outros tempos e em outros lugares? Uma primeira e
fundamental advertência: é preciso, aqui, compreender o sentido de história com base nos
próprios textos e nas formulações que trazem consigo, tendo clareza de que tal sentido

cap3.pmd 11/23/2007, 1:17 PM68



 As Luzes para o Império       69

necessariamente nada pode guardar com as nossas concepções e percepções contemporâ-
neas de história. Em outras palavras, é preciso historicizar o próprio conceito para que
possamos entendê-lo não como projeção no passado daquilo que hoje entendemos e pra-
ticamos como história, mas como uma produção que tem a ver mais com sujeitos e atores
de épocas distintas da nossa, e que portanto formulavam diferentemente suas expectativas
e interesses em relação ao passado concebido por isto mesmo segundo valores e sentidos
que não necessariamente os nossos. E certamente a inspiração mais estimulante para pen-
sarmos esses problemas vem dos trabalhos de Koselleck, que em muitos dos seus textos
enfrenta esta problemática assinalando com argúcia o emaranhado de questões que estão
na base da formulação de um moderno conceito de história. Se por um lado essas questões
bem assinalam um horizonte de expectativas que ainda podemos partilhar em alguns aspec-
tos, por outro nos indicam com clareza as diferenças entre aquela forma de olhar e formular
o passado para o seu presente e a nossa, baseada nas regras e nas malhas construídas pela
disciplina, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX (Koselleck, 1997, 1984).

Como, portanto, entender o lugar da história num jornal que se define como literário,
político, mercantil, não havendo a designação “histórico” ou “de história” em nenhum
momento? Um jornal que vem à luz na Impressão Régia e por isso mesmo está submetido
ao olhar e vigilância do ‘príncipe’, cuja autorização se faz indispensável para a sua circulação
e se expressa no termo “Com licença” que estampa em sua folha de rosto, denunciando a
passagem pelo crivo dos censores encarregados das tarefas de observar rigorosamente o
teor do material a ser publicado. Nada que pudesse ser contrário aos princípios do Estado
monárquico e da sociedade de ordens assim como da religião católica encontraria espaço
em suas páginas. Nesse particular, aliás, parecia se reproduzir uma prática vigente no século
XVIII, que punha determinados temas da história portuguesa fora do alcance da crítica
erudita, como a que pretendia desenvolver em Portugal a Academia Real de História fun-
dada em 1720. Três temas eram tabus para a reflexão erudita e deveriam ser antes tomados
como verdades inquestionáveis e, portanto, fora do alcance do trabalho erudito: as cortes
de Lamego, o milagre do campo de Ourique e a primazia de Braga, temas que somente
com a historiografia disciplinar do século XIX passariam a ser objeto da investigação e da
crítica histórica (Mota, 2003). Estamos, portanto, diante de um regime de historicidade
distinto e diverso do nosso, posto que a escrita do texto histórico, para ter autoridade e
legitimidade de circulação, demanda a licença do Estado, que vela ciosamente sobre o que
pode ser entendido como “histórico” ou “de história”, num movimento bastante diverso
daquele que procura fundar o texto de história como o resultado de uma operação avalizada
única e exclusivamente pelos pares, por aqueles que partilham uma formação e competên-
cia específicas, e que dispondo de regras em comum definem os limites de possibilidade
do texto histórico. Estamos, assim, diante de uma perspectiva em que a história antes de
tudo ilustra os leitores que aprendem com ela; os governantes que podem por meio dela
afirmar o seu poder e a sua glória. A história inscreve-se por isso num conjunto amplo de
iniciativas do Estado moderno, que para afirmar seu poder deve agora recorrer
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prioritariamente à força da pena e não mais das armas. Por outro lado, além do fato de ser
O Patriota um jornal literário, político e mercantil com o selo de oficial, uma vez que traz
consigo propósitos de um certo tipo de Estado, temos que considerar o momento de sua
emergência e as circunstâncias de sua impressão para avançarmos na compreensão de sua
finalidade e do papel de uma certa concepção de história para esses propósitos.

Criado no Rio de Janeiro, nova sede da Monarquia portuguesa, O Patriota fazia parte
de um conjunto amplo de iniciativas, muitas delas materializadas em instituições, no campo
da cultura, necessárias e mesmo indispensáveis para uma cidade que se vira alçada a uma
posição diferente e central para a gerência do Império português. Tudo isso num momento
em que o “espírito de vertigem”, com seu centro na Europa, parecia se espraiar pelo
mundo, pondo em risco um sistema secular de poder. Assim a história poderia ser um
poderoso remédio contra essa vertigem, indicando no passado os portos seguros, as certe-
zas que se poderiam contrapor às incertezas do presente. E a América, como mais uma
dessas metáforas da segurança, lugar preservado dos terremotos políticos da Europa, que
pudera assegurar a continuidade do trono dos Braganças. “O meu espírito descansa quan-
do, lançando os olhos ao Brasil, vejo abraçadas a justiça e a paz, respeito às Ciências esten-
dendo o seu império, e reconheço que nascem para este vastíssimo continente os tempos
de Saturno” (O Patriota, jan. 1813, p. 120-121), finalizava o autor do artigo o seu panorama
político da Europa, desenhando o lugar da história e o papel do novo continente em um
mundo em transformação.

Um segundo ponto para o qual gostaríamos de chamar a atenção e que parece eviden-
ciar-se no referido texto de balanço sobre a situação política européia decorrente das guer-
ras napoleônicas diz respeito às lições exemplares possíveis de serem extraídas das narrati-
vas acerca da história dos diferentes países que sofreram a presença do inimigo francês,
segundo a tônica do jornal. Ao percorrer essas regiões, começando por Portugal, o autor
do texto procura extrair dos relatos que elabora uma lição para os presentes, apoiando-se
sempre nas lembranças de um passado glorioso para estímulo das ações contemporâneas.

No mesmo ano, no número de maio, um novo texto com características semelhantes
e, pelos fortes indícios, de mesma autoria, vem à luz, indexado sob a rubrica “Política”:
“Discurso sobre o estado político da Europa” (O Patriota, maio 1813, p. 112-124). “Dés-
pota” e “tirano” são os termos que utiliza para se referir a Napoleão e à sua política de
conquistas, relacionando-a às causas do desequilíbrio e mudanças no cenário político con-
tinental. Percorrendo as regiões invadidas pelas tropas francesas, o autor traça um quadro,
com forte páthos dramático, de destruição e desolação produzido pela passagem dos exér-
citos napoleônicos. No entanto, a narrativa ganha outro rumo e dá lugar às reações militares
contra a presença das tropas invasoras, indicando dessa forma uma esperança para os que
se opõem aos princípios representados pela política de Napoleão. E ela parece vir do
Norte, segundo o relato do “Discurso sobre o estado político da Europa”, da ação militar
dos russos contribuindo para a libertação da Europa. A avaliação sobre o estado político
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do continente europeu prossegue com um balanço sobre o panorama francês, que seria, no
entanto, omitido segundo as palavras do autor do discurso, caso não se tratasse de um país
“que em pouco mais de vinte anos oferece à história mais fatos do que muitos séculos
precedentes; cujos anais, tintos de sangue das mais Ilustres Personagens, serão apenas críveis
na posteridade” (O Patriota, maio 1813, p. 119). A presença de um passado recente, ainda
não tornado história – a Revolução –, é a constante que estrutura as reflexões em torno não
apenas da política contemporânea, mas da própria história, pensada prioritariamente nos
termos de uma temporalidade recente. A conclusão do texto está reservada para a narrati-
va do papel fundamental, segundo avaliação do autor do texto em questão, desempenhado
pela Inglaterra, “que tem sido o foco, donde têm saído todos os raios: eu não desconhecia
em cada passo dado pela liberdade Continental aquela mão, que destra e sutilmente tem
traçado o plano, e se tem oferecido com todo o seu poder para levantar os abatidos sob o
despotismo” (O Patriota, maio 1813, p. 122). Apontando a presença inglesa em defesa da
“liberdade”, o texto não deixa dúvidas quanto às idéias que procura difundir, lembrando
aos patriotas localizados deste lado do Atlântico, com a narrativa de feitos recentes
da história européia, a necessidade das alianças políticas contemporâneas, a necessidade do
presente como conseqüência do passado. Na verdade um presente que pouca autonomia
parece ter em relação ao passado, grande fonte dos exemplos de conduta para os homens
no mundo. Nesse sentido um regime de historicidade, segundo o qual o passado ainda não
se tornara definitivamente história e, portanto, ainda poderia ser percebido a partir de
sua presença.1

As Luzes da História

Os sucessos políticos decorrentes da partida da família real para o Brasil naquele co-
meço de século XIX ocupam parte importante do primeiro número do jornal impresso na
Impressão Régia no Rio de Janeiro. Como parte de um conjunto de instituições criadas
pela Monarquia em solo americano e necessárias ao novo papel da cidade do Rio de
Janeiro como cabeça de um império, a Impressão Régia criada a 13 de maio de 1808 “faria
as vezes da propaganda de Estado”, nas palavras de Lilia Schwarcz,2 e ficaria subordinada
à Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra, àquela altura nas mãos de d. Rodrigo
de Souza Coutinho, cujo envolvimento com empreendimentos de natureza literária remon-
tava a Portugal e à criação da Casa Literária do Arco do Cego. Instituição de vida efêmera,
funcionou em Lisboa entre os anos de 1799 e 1801 e, segundo interpretação de Diogo
Ramada Curto (1999), constituiu-se em uma das estratégias próprias de fazer política das
sociedades do Antigo Regime. Cotejando-se o índice de publicações que saíram do prelo

1 “A história como mestra da vida define um regime segundo o qual o presente e a ação têm já seus contornos
predefinidos antes mesmo de existirem, uma vez que não são concebíveis senão segundo a imagem que apresenta
o espelho da história” (Yilmaz, 2004: 73). Tradução livre. A propósito do conceito de regime de historicidade,
consultar Hartog, 2003.

2 Para maiores informações a respeito consultar a excelente pesquisa realizada por Lilia Schwarcz, 2002.

cap3.pmd 11/23/2007, 1:17 PM71



72        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

da Casa Literária do Arco do Cego com o que foi publicado nas páginas d’O Patriota,
pode-se constatar uma grande proximidade de temas e preocupações presentes em ambos
os projetos editoriais: estão contemplados os estudos referentes à botânica, matemática,
astronomia, medicina e aos melhoramentos da agricultura por meio da difusão de novas
técnicas e de novos produtos, assim como poesia, descrições e roteiros de viagem e histó-
ria. Em suma, um verdadeiro leque de preocupações próprias de um projeto de natureza
iluminista aliado às especificidades de Portugal e de seu império ultramarino. Não por
acaso as descrições de viagem e os estudos voltados para a melhoria da agricultura e sua
diversificação ganham especial relevo e espaço nas páginas tanto d’O Patriota quanto das
obras impressas sob a chancela da Casa Literária do Arco do Cego. Um saber a serviço da
ilustração, mas também adequado às necessidades do Estado. É importante lembrar que
quando do encerramento das atividades da Casa Literária, seu acervo assim como parte
dos seus projetos são anexados à Impressão Régia, reorganizada pelo decreto de 7 de
dezembro de 1801, o mesmo que estabelecia o fechamento da Casa do Arco do Cego e
transferia para a própria Impressão Régia, ainda sediada em Lisboa, seu pessoal, oficinas e
pertences. Percebem-se, portanto, os fortes laços que conectam os referidos projetos inte-
lectuais, quer quanto à forma de organização e disposição do saber, quer quanto aos hori-
zontes de crenças e valores que partilham.

Concentremos, no entanto, nossa atenção sobre O Patriota e os temas que ocupavam
suas páginas, para em seguida lançarmos o foco sobre o lugar da história neste periódico.
Como já afirmamos aqui, a instalação da Corte portuguesa em terras brasileiras como
conseqüência da política napoleônica tornava a implantação do Estado monárquico deste
lado do Atlântico um dos temas centrais das preocupações do mundo letrado. Curiosa-
mente, o mesmo assunto ganharia para a historiografia nacional do século XIX um lugar de
destaque e uma centralidade que fizeram do processo de independência do Brasil algo
específico em relação ao continente americano. A centralidade que esse ato de transferência
tem para a escrita de Varnhargen e sua compreensão da história do Brasil é a esse respeito
exemplar. Ainda no primeiro número do jornal, ao lado do texto sobre o estado político
da Europa, ao qual já fizemos aqui referência, aparece uma ode em homenagem à partida
do príncipe regente d. João para o Brasil, lida em Paris em 5 de janeiro de 1808, dia em que
se anunciou na capital francesa sua viagem para o Brasil, na presença de “bons portugue-
ses”. O tom não difere daquele presente no texto sobre o estado político da Europa: a
França de Napoleão como a terra do despotismo que faz o mundo tremer e “baquear os
tronos” e a Monarquia portuguesa incumbida de reconstruir os valores ameaçados, agora
em terras americanas. Vejamos como se expressa a respeito o autor da ode:

Manda o Decreto, do que os Mundos rege,

Que um novo, um grande império levante,

Manda que Português seja o Monarca,

E Português o Império:

cap3.pmd 11/23/2007, 1:17 PM72



 As Luzes para o Império       73

Deus me confia a empresa gloriosa,

Cumpre seguir seu mando orsu (sic) as quilhas

O seio de Netuno despedacem;

O Brasil nos espera.

A ode prossegue lamentando a partida do regente e da Corte, mas seu tom se
altera ao prognosticar para o Império português novos tempos, igualmente glorio-
sos, em terras americanas. Em um cenário de natureza exuberante, os feitos dos
antepassados lusitanos devem inspirar a obra de assentar a Monarquia nos trópicos,
solidificando os princípios monárquicos como forma de governo e assegurando a
continuidade da Casa de Bragança. A transferência da família real deveria ser lida,
portanto, segundo uma chave peculiar, que a compreendia como forma de manu-
tenção da ordem e dos valores aristocráticos. Ao mesmo tempo que se afirmavam
valores políticos próprios de uma forma específica de Estado, sugeria-se uma parti-
cular leitura da história dos acontecimentos contemporâneos, na contramarcha dos
eventos deslanchados com a Revolução Francesa e seus desdobramentos. A França
permaneceria sendo o lugar do despotismo e da ameaça de lançar as sociedades
numa vertigem decorrente dos terremotos, associada ao regime implantado com a
revolução de 1789. Essa imagem, difundida já em seguida sobretudo aos sucessos
decorrentes do Terror, marcara de modo profundo os limites de percepção da elite
letrada portuguesa e futuramente dos construtores do Império brasileiro,
posicionando-os, portanto, contrariamente aos valores defendidos pelos ideais de
1789. D. Rodrigo de Souza Coutinho, de atuação decisiva em empreendimentos
culturais vinculados às novas demandas dos Estados modernos, é neste particular
emblemático. Os sucessos decorrentes da Revolução Francesa encontram-no no exer-
cício de sua função de diplomata, e em suas informações para a Corte de Lisboa a
situação francesa é qualificada como “triste e lastimosa”, e quando reina a anarquia,
segundo sua avaliação, “o homem civilizado não se distingue do selvagem” (Silva,
2002: 266-267). Em outro documento citado pela mesma autora, sua profissão de fé
política – emblematicamente, o título do próprio texto – não deixa qualquer dúvida a
respeito da forma mais adequada de governo dos homens, por ele defendida:

Je crois que le plus grand malheur qui puisse arriver à une nation c’est une
révolution; que l’homme juste et honnête ne doit jamais la provoquer ; ni
même être le premier à se déclarer ; lorsque malheureusement ou
l’oppression ou le choc des opinions des hommes amènent de pareilles
désolations.

Je crois que la monarchie absolue est supérieure aux deux formes simples,
aristocratique et démocratique, car elle est susceptible d’une grande
perfection, et de produire un grand bonheur, lorsqu’un prince éclairé
connaissant ses vrais intérêts les regarde comme indivisibles de ceux de ses
sujets, et produit alors un bien-être si considérable, et si rapide, que de ce
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côté-là aucune autre forme de gouvernement ne peut lui être comparé.
(apud Silva, 2002: 280)3

É como parte desse trabalho de esclarecimento do príncipe que podemos compreen-
der seus esforços em reunir um conjunto de letrados brasileiros e portugueses em torno da
Casa Literária do Arco do Cego e de seu projeto editorial, cujos desdobramentos e rela-
ções com a publicação de um jornal como O Patriota parecem bastante claras, mesmo que
quando vindo à luz, em 1813, o primeiro número do jornal, d. Rodrigo já tivesse falecido
na mesma cidade do Rio de Janeiro, cabeça desse novo império. A tarefa de esclarecimento
do príncipe não estava, contudo, dissociada da função de enaltecê-lo por suas virtudes, o
que fica bastante claro no jornal, considerando-se a publicação sucessiva de odes e elogios
não somente ao regente como também aos membros da família real, demarcando dessa
forma de maneira explícita suas preferências políticas. Parece-nos digna de atenção a ode
publicada pelo jornal em seu número de setembro de 1813 em homenagem ao dia da
inauguração da estátua eqüestre do rei d. José I. Na verdade, tratava-se de um ato
rememorativo pela carga simbólica de que se revestiu, buscando sublinhar uma data, 6 de
julho de 1775, dia em que o monarca comemorava seus 61 anos. Segundo Lilia Schwarcz
em seu relato das cerimônias cuidadosamente organizadas e dirigidas pelo marquês de
Pombal naquela ocasião, o ato coincidia com a reconstrução do centro da capital lisboeta
arrasada pelo terremoto de vinte anos antes. Procurava-se, com ele, simbolicamente marcar
um novo começo para Portugal sob a égide das luzes de um “despotismo esclarecido”,
empenhado e comprometido com “o desenvolvimento da cultura geral, o incremento das
indústrias, o progresso das artes, o progresso das letras, o progresso científico, a vitalidade
do comércio interno, a riqueza do comércio externo, a paz política, a elevação do nível de
riqueza e bem-estar” (Schwarcz, 2002: 113). Como não reconhecer, nesses princípios, se-
melhanças com os propósitos do jornal literário? Esse novo recomeço agora se faria do
outro lado do Atlântico, reafirmando, contudo, os mesmos valores caros à Monarquia
portuguesa. A publicação da ode como forma de lembrar os feitos gloriosos da Monar-
quia portuguesa no passado presentificava-os para as gerações contemporâneas. Ao lem-
brar um recomeço, reatualiza o tema, mostrando com o exemplo a capacidade dos portu-
gueses de enfrentar novos desafios representados pelas situações semelhantes.

No mês de março anterior o jornal já estampara em sua seção dedicada às obras
publicadas na “capital da América” um “Elogio Histórico do Sereníssimo Senhor D. Pedro
Carlos de Bourbon e Bragança, Almirante General da Armada Real Portuguesa” dedicado
ao príncipe regente d. João, de autoria do prelado patriarcal e decano da Capela Real do
Rio de Janeiro, o sr. Joaquim da Nóbrega Cão e Alboim. Segundo o redator, o próprio
3 Acredito que o maior infortúnio que pode acontecer a uma nação é a revolução; que um homem justo e honesto

jamais a possa provocar; nem mesmo ser o primeiro a declará-la; quando desafortunadamente quer a opressão quer
o choque de opiniões entre os homens conduzam a semelhantes desolações. Acredito ser a monarquia absoluta
superior às duas formas simples, aristocrática e democrática, uma vez que ela é suscetível de um grande aperfei-
çoamento, assim como de produzir a felicidade, uma vez que um príncipe esclarecido, conhecendo seus
verdadeiros interesses, os veja como inseparáveis dos de seus súditos, e produza então um bem-estar tão conside-
rável e rápido, que nenhuma outra forma de governo lhe possa ser comparada. Tradução livre.
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objeto da obra faria o seu interesse, dedicado à exaltação dos feitos heróicos de d. Pedro
Carlos como “testemunha ocular” que fora de algumas circunstâncias de sua vida. O elogio
ao morto como procedimento necessário à afirmação dos valores e direitos da Monarquia.

Tomemos o texto de introdução ao primeiro número do jornal pelo seu caráter
propositivo e por isso mesmo esclarecedor não apenas de suas adesões políticas como
também de sua filiação a uma certa concepção de história, implicando alguns desdobra-
mentos de ordem quer política quer epistemológica e desaguando em formas específicas
de concebê-la e escrevê-la. Podemos falar que um certo ‘regime de historicidade’ está im-
plicado nessa forma peculiar de voltar-se para o passado, o que impõe considerar uma
certa maneira própria e específica de lidar com o tempo e seu transcurso, produzindo a este
respeito um sentido e ao mesmo tempo uma explicação. Concebê-la como ‘mestra da
vida’, conforme indicamos no começo, é supor o fato de que, para além de um pretenso e
necessário aprendizado com a história, uma certa temporalidade está também implicada,
pois só nos seria possível o aprendizado caso o passado pudesse de alguma forma guardar
com o presente uma relação de tal proximidade e intimidade que os fatos sucedidos em
outro tempo e segundo outras injunções pudessem servir de referencial e horizonte para
um tempo posterior e, portanto, para outras experiências humanas. Do contrário, o passa-
do nada teria ou nada poderia ensinar ao presente dos homens vivendo não apenas em
circunstâncias diversas, mas rigorosamente distintas do próprio passado. Cada época guar-
daria em si mesma seu sentido e sua explicação, uma perspectiva radicalmente distinta
daquela que aqui, no texto em questão, se insinua e que caracterizaria as diversas formas de
historicismo de finais do século XVIII e começos do XIX.

Um primeiro aspecto relevante e bastante recorrente não apenas nesse texto introdutório
do jornal O Patriota, como em outros tantos publicados pelo periódico, diz respeito ao
papel que as referências à Antigüidade parecem ter: por um lado legitimação de autoridade
como sinal de controle de uma certa erudição por parte daqueles que escrevem e preten-
dem o convencimento, mas também o fornecimento de exemplos de grandeza e fonte,
portanto, de emulação para o presente com vistas ao futuro. Em verdade tratava-se de um
procedimento em que o recurso à história deveria ser encarado como parte de uma política
de glorificação do rei, exemplarmente levada a cabo por Colbert e sua política cultural
voltada para o engrandecimento do rei-sol Luiz XIV. O estímulo às letras e às artes deven-
do ser encarado como parte de um projeto de valorização do Estado monárquico e, no
mesmo movimento, de domesticação da aristocracia4 parecia coincidir com a visão política
de d. Rodrigo de Souza Coutinho e seu empenho neste campo. No entanto, é preciso aqui
sublinhar que esse interesse recorrente pela Antigüidade não era absolutamente inédito se
tomarmos em conta, por exemplo, o trabalho do Renascimento neste particular, especial-
mente o papel que os modelos da Antigüidade poderiam representar para a construção do
humanismo moderno. Não apenas os cânones artísticos, como também os modelos polí-

4 Consultar a respeito a obra de Elias, 2001, referencial para essa discussão.
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ticos de regulação da vida coletiva, tiveram nas sociedades da Antigüidade fonte privile-
giada de inspiração. Basta que nos lembremos de Winckelmann e sua reflexão em torno da
arte antiga, estabelecendo os parâmetros de uma nova história da arte, para que tenhamos
a dimensão do significado dessa volta à Antigüidade para as sociedades dos séculos XVIII
e XIX diante do desafio das novas experiências da modernidade. O que parece, sim, dife-
rir, agora, em relação ao interesse pelo passado da Antigüidade clássica, traduzindo o que
poderíamos considerar uma posição moderna a este respeito, seria o fato de que esse olhar
para o passado estará, a partir do empreendimento da filosofia da história iluminista, cons-
tituído segundo um futuro que se projeta como sendo aquele decorrente do próprio mo-
vimento da história. Em outras palavras, esse futuro, como um sentido, um lugar, produz
a possibilidade de uma nova forma de encarar o passado, percebendo-o com base nesse
sentido e em uma utilidade, que tornariam assim o aprendizado da história não só necessá-
rio como também indispensável para a melhor realização do futuro.

Diferentemente da cultura antiquária, avaliada como erudição vazia e desprovida de
sentido para o presente dos homens, a longa disputa em torno do passado colocou em
campos opostos, no final do século XVII e começos do século XVIII, antigos e modernos,
disputando nessa ‘batalha de livros’, mais do que a legitimidade de suas posições, o direito
a organizar o presente segundo seu projeto, e confirmando, portanto, as profundas e estrei-
tas relações entre voltar-se para a história e a organização política do presente. Como parte
dessa batalha em que inegavelmente os modernos ganharam devemos compreender os
esforços para a edição de um periódico como O Patriota. Nele, a história, se bem ainda não
completamente submetida aos protocolos epistemológicos visando a um conhecimento
objetivo, anuncia novas formas de lidar com a experiência temporal, transformando em
uma natureza uma forma específica, portanto histórica, de produzir sentido para a expe-
riência do tempo. O caminho das letras poderia tornar, nas palavras do editor do jornal,
“os homens de todos os séculos contemporâneos” (O Patriota, jan. 1813, p. 2 da Introdu-
ção), viabilizando esse aprendizado que tornaria o conhecimento do passado útil pelo que
poderia fornecer de ensinamentos para o presente. Somente quando tornados “contempo-
râneos”, rompendo a barreira do tempo e tornando o passado próximo do presente, a
história pode, na perspectiva dos modernos, cumprir seu papel de mestra, fazendo dessa
coleta sistemática das experiências de outros tempos um empreendimento dotado de sentido
e finalidade, e por isso justificável diante das demandas decorrentes de sua tarefa. Ela se
nobilita, assim como enobrece aqueles a que a ela se dedicam, cumprindo uma segunda e não
menos importante tarefa: a de salvar do esquecimento as obras do passado, revelando aos
homens do presente as grandezas que podem partilhar. Grandezas que por sua vez podem e
devem contribuir para o trabalho de emulação ao qual já fizemos referência. Vejamos como
a esse respeito se expressa o editor para aqueles que pretende como público leitor:

Convencido de que apodreciam no esquecimento obras assaz recomendá-
veis, e notícias de sobra interessantes, sem que uma mão hábil coligisse, e
ordenasse aqueles dispersos membros, e formasse um todo digno da aten-
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ção pública, doendo-me de que não acordasse a emulação à vista de tantos
modelos das nações cultas, como se a posição física retardasse a luz a
chegar ao nosso horizonte; cego à insuficiência de minhas forças, mas
desperto ao brado da Pátria, eu não hesitei um momento em empreender
aquilo, que todos os Literatos, primeiro que eu, haviam pensado, e de que
(infelizmente) abriram mão, aterrados com os embaraços, que situações
melindrosas tornavam quase insuperáveis. (O Patriota, jan. 1813, p. 4-5)

Essa passagem, emblemática em diversos aspectos acerca do lugar da história para o
editor do jornal O Patriota, aborda pelo menos dois pontos já aqui indicados. O papel de
“salvar do esquecimento” obras tão significativas pela sua capacidade de difundir as Luzes,
assim como de emular os contemporâneos para sua ação no mundo. É de se salientar,
contudo, que tal finalidade, para ser atingida, demandaria um trabalho de “coligir e orde-
nar” para formar “um todo digno da atenção pública”, o que significa dizer que não é
suficiente apenas uma coleção dos objetos e das experiências do passado, se estas não
forem organizadas segundo uma finalidade, um sentido, nas palavras do editor “um todo
digno da atenção” do presente em que esta tarefa está se realizando. Por esse procedimento
estabelecia-se uma diferença fundamental em relação ao mesmo ato colecionador que in-
formara a prática antiquária e da qual querem demarcar fronteiras muito claras. Como não
ver aí os ecos dessa filosofia da história, vitoriosa no século XVIII em sua missão de tornar
o passado digno da reflexão racional, constituindo aquilo que parecia disperso, num todo
organizado e dotado de coerência, tornando assim o passado em etapa do próprio presen-
te, agora transformado em futuro daquele passado? Por esse movimento o sentido maior
das ações humanas parece ganhar significado. O passado se desvela pelas luzes que o pre-
sente lança sobre ele, e esta parece uma, entre tantas outras, importante finalidade para o
editor deste periódico voltado para o esclarecimento e difusão das luzes, particularmente
difíceis pela “posição física” que retardaria seus efeitos sobre o continente americano. Mas
como retardar ainda mais esse trabalho de esclarecimento agora que a Monarquia se trans-
ferira para o continente, tornando o Brasil sede de um império e por isso mesmo objeto de
um novo olhar? Construir essa cadeia de sentido, tornando o passado presente para os
homens do século XIX, poderia não só emular as ações desses homens no presente, como
contribuir para a produção de novas identidades, agora tão necessárias a uma sociedade
que se quer coetânea dos modelos europeus.

Atentemos ainda para um outro aspecto importante presente na concepção de história
que se insinua nas páginas deste jornal literário: o conhecimento do passado pode emular, o
que supõe um poder de estímulo à ação com base em certos referenciais ‘morais’ capazes
de auxiliar na produção de julgamentos no momento desta ação. Em suma, um bom
conhecimento da história, entendida como a experiência de outros povos, pode auxiliar
nesse processo de construir referências para a ação num mundo em transformação, marca-
do pela velocidade com que, uma a uma, as certezas do passado são postas em xeque.
A laicização do mundo com todos os seus corolários, a progressiva perda de significado
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do papel da Igreja para a definição de uma tábua de valores referenciais, assim como para
a capacidade de assegurar um sentido que transcenda a contingência da vida humana, so-
madas à crítica política que acaba por atingir as instituições de Antigo Regime com seus
desdobramentos de ordem institucional abrem um novo caminho para o conhecimento da
história e seu uso político. Esta transforma-se progressivamente no tribunal moderno, no
qual as ações humanas passarão a ser julgadas, tendo em vista os pressupostos dessa história
universal iluminista. Um tribunal tanto mais legítimo e imparcial porque constituído com
base em princípios objetivos extraídos de um conhecimento filosófico da história. Dessa
forma a sua ‘utilidade’ está assegurada: uma mestra que ensina, mas que igualmente julga,
premiando ou punindo, segundo a ação dos homens mais ou menos de acordo com a
verdade extraída do conhecimento do passado. Por esse viés pode-se entender a importân-
cia e o lugar da história num periódico que se pretende útil e difusor das luzes modernas.
Igualmente ganha sentido a rubrica “História” em meio a tantas outras que integravam o
referido periódico versando sobre matemática, física, química, agricultura e medicina. Da
mesma maneira que a leitura das matérias referentes à agricultura e seus progressos poderia
significar importante contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade fundamen-
talmente dependente dessas produções, igualmente criava-se a expectativa de que a leitura e
o conhecimento do passado da “pátria” poderiam contribuir e, portanto, ser úteis diante
dos novos desafios políticos decorrentes da transferência da Corte.

Mas o que exatamente entendem o editor e os colaboradores do jornal a respeito do
significado do termo “pátria”, que informa o próprio nome do periódico?5 Sabemos que
no século XIX as profundas relações entre nação, pátria e história fundamentavam não
apenas o conhecimento do passado, segundo as regras da disciplina formalizadas a partir
da terceira década do Oitocentos, como também organizavam as novas lealdades políticas,
instaurando a nação como referência identitária por excelência e objeto da devoção política
moderna. A legitimidade das construções nacionais contemporâneas seria buscada num
passado remoto, naturalizando e conferindo temporalidade alargada a uma construção
política recente. No passado, transformado definitivamente em história, estaria a origem
do presente e portanto das nações modernas, servindo o recurso a ela como ‘prova’ dessas
criações do século XIX. No entanto, não parece ser essa a compreensão do conceito polí-
tico de pátria veiculado para os leitores do jornal. Não estamos diante de um regime de
historicidade próprio da história como uma ciência moderna, e o uso político parece ainda
restringir o sentido de pátria à idéia de um lugar geográfico, um lugar de nascimento, por
oposição a Portugal. Não carregaria ainda o sentido político que conotava a expressão,
sobretudo a partir do século XIX, no caso brasileiro, e que implicaria a idéia de constituição
de uma comunidade política com interesses específicos e diferenciados. Aliás, esse é o
sentido que dois textos centrais da cultura iluminista parecem já conferir ao termo “pátria”.

5 A importância da história dos conceitos ficou definitivamente assegurada pelos fundamentais trabalhos de
Reinhart Koselleck. Ver a respeito, especialmente, Kosellek, 1984.
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Comecemos pelo verbete com esse título do Dicionário Filosófico de Voltaire (1876). O autor
da História da Civilização dos Costumes, obra central para a percepção da história concebida de
um ponto de vista universalista, inicia seu texto interrogando-se sobre o que poderia ser
uma pátria para diferentes povos: um judeu nascido em Coimbra, segundo ele no seio de
“ignorantes absurdos”, poderia considerar como pátria uma terra em que corria o risco de
cair nos braços da Inquisição? Seria, então, Jerusalém outrora habitada por seus ancestrais e
no século XVIII em mãos dos turcos? Voltaire conclui que esse povo não possui sobre a
Terra um território que possa ser considerado seu. Prosseguindo, interroga-se acerca dos
gregos e da conveniência do termo “pátria” para definir sua condição política, uma vez que
ignoravam o passado e “sabem somente que são escravos de um janisaro, o qual é escravo
de uma aga, o qual é escravo de um pacha, o qual é escravo de um visir, que por sua vez é
escravo de um padisha, o qual chamamos em Paris de o grande turco” (Voltaire, 1876:
124). Para Voltaire, a condição de escravidão, de submissão a alguém impede o uso mo-
derno do conceito de pátria, que não pode existir, portanto, sob as condições de despotis-
mo. Na seqüência do texto e com base em uma aproximação que o autor realiza entre a
pátria e a família, o sentido que parece querer conferir para seu uso é eminentemente
restrito e volta-se para os modelos políticos das repúblicas antigas. Como acontece com as
grandes famílias, somente seríamos capazes de amar aquilo que melhor conhecemos, e
quanto maior a família mais difícil se torna esse conhecimento, segundo os argumentos do
filósofo francês. Assim também com as comunidades políticas: quanto menores, maiores
as chances de um verdadeiro amor, pois “quanto mais esta pátria se torna grande, menos a
amamos, uma vez que o amor dividido se enfraquece” (Voltaire, 1876: 125). Em
contrapartida, quanto mais procurarem a grandeza de seu próprio país, mais desejarão o
mal de seus vizinhos, e somente o cidadão do “universo” conseguiria o equilíbrio dos
países e a felicidade entre os povos. A pátria combinaria a convivência em pequenas comu-
nidades com o amor pela humanidade como modo de assegurar a felicidade humana,
garantindo de forma harmônica a relação entre a parte e o todo.

Tomemos o segundo daqueles textos, o verbete da Enciclopédia e sua definição para o
termo “pátria” (Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers). O texto
inicia estabelecendo a diferença na forma de proceder do filósofo, do geógrafo e do
lexicógrafo para definir o termo: enquanto os dois últimos definem-no em uma perspec-
tiva mais concreta, para os quais portanto a pátria é o lugar físico do nascimento, os filóso-
fos, comprometidos com as exigências do pensamento racional, definem a pátria derivan-
do seu sentido do termo latino pater e associando-a por isso à família, à vida em sociedade
como membros de um Estado livre. Seu sentido, além de carregar uma dose maior de
abstração, supõe igualmente que sob o despotismo não existe a pátria. Começando pelos
antigos, afirma o verbete da Enciclopédia que gregos e romanos dedicavam à pátria um
amor sagrado e sublime superior a qualquer outro sentimento ou devoção, justificando
todo ato de renúncia e entrega. Uma força para além de todas as forças que ela mesma
estabelece para o governo dos homens, transcendendo por isso a cada um isoladamente
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que venha a ocupar um cargo naquela comunidade política. Ao transcender as individuali-
dades, o amor à pátria conduz à educação dos costumes, permitindo a cada um a renúncia
a si mesmo, a seu egoísmo particular, como forma de permitir a vida coletiva da comuni-
dade. Trata-se, portanto, claramente de uma virtude política. Aquela que animara gregos na
luta contra os persas, os valores da pátria democrática em luta contra os valores imperiais,
a liberdade contra a tirania. Esse mesmo sentido de pátria teria sido herdado pelos roma-
nos, pelo menos até Tibério, quando então a tirania, o interesse particular parecem se sobre-
por ao da comunidade, pondo em risco os valores da pátria como uma virtude política. O
texto conclui por afirmar a mesma compreensão expressa no texto de Voltaire: a pátria
supõe necessariamente a ausência da tirania e o império da lei. Ernst Kantorowicz, em seu
clássico texto Mourir pour la Patrie dans la Pensée Politique Médievale (1984), apresenta-nos as
mutações que sofreu o conceito de pátria na passagem da Antigüidade para a Idade Média.
O lugar da morte pela pátria como um valor político entre os gregos expressava-se de
forma clara no espaço arquitetônico do Kerameikos ateniense, com sua alameda dedicada
aos heróis que tombaram pela cidade. Esse era o sentido quase exclusivo de pátria para os
gregos, segundo Kantorowicz. Ainda que com algumas alterações, o mesmo sentido ter-
se-ia mantido para os romanos. Já à época do feudalismo ocidental, o uso político do
termo “pátria” tende a se aproximar cada vez mais daquele de um lugar de nascimento.
Segundo o mesmo autor, o termo perde seu forte conteúdo emocional presente na Anti-
güidade, mas ainda está longe de apresentar suas características próprias da época moder-
na: sua correspondência a um território nacional ou a um Estado territorial. É ainda
Kantorowicz quem nos afirma que antes mesmo do final do século XIII, a associação que
passa a ser feita entre as comunidades seculares e a idéia de “corpo místico” é responsável
por uma revalorização do sentido de “morrer pela pátria”, que reencontra, assim, “sua
antiga nobreza” (Kantorowicz, 1984: 133). Esse sentimento funda-se agora, sob a égide do
cristianismo, sobre as bases da caridade, compreendida como a valorização dos interesses
da comunidade sobre aqueles dos indivíduos.

Voltemos ao nosso jornal literário do século XIX para acompanharmos o sentido de
história que se expressa em suas páginas e que não parece ser ainda aquele do moderno
regime de historicidade, o qual supõe por um lado o tratamento dos fatos que não se
repetem como o verdadeiro objeto da história como conhecimento, e por outro a estreita
relação entre o trabalho com o passado e a escrita de uma biografia da nação (Furet, 1989).
Dessa forma, o que estava em jogo para os letrados envolvidos com o projeto literário d’O
Patriota não era ainda a possibilidade de escrita de uma história que se definiria como
nacional, posto que ainda não estava em elaboração este conceito político moderno no
caso brasileiro. Não nos estranha, portanto, o fato de que, ao consultarmos o índice relativo
à temática em questão, não possamos vislumbrar uma preocupação com artigos voltados
para a definição do que seria uma possível história do Brasil. O que nos chama de imediato
a atenção é justamente o fato de que a rubrica “História” do jornal comporta uma diversi-
dade significativa de temas e interesses que não necessariamente recobrem o que passamos
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a entender por temas de história. Encontram-se aí publicados artigos que são relatos de
viagem por diferentes regiões do Império português, descrições geográficas, políticas e histó-
ricas de partes do território da Colônia brasileira, história das populações indígenas e roteiros
de viagem por diferentes partes do território brasileiro. Portanto, entendia-se como história
uma diversidade temática que poderia ir dos roteiros e relatos de viagem até textos descre-
vendo as características históricas de uma determinada região, situando-se próximo a um
gênero que passara a ser de extrema importância para escrever a história nacional: as corografias.
Por outro lado, observa-se ainda uma segunda característica desses escritos que nos parece
digna de atenção: textos que em um número do jornal são classificados como de história têm
a continuação de sua publicação em um número seguinte sob outra rubrica, como por exem-
plo “Política” ou “Topografia”. Tomemos como exemplo um artigo cuja publicação esten-
deu-se ao longo de cinco números do jornal e que tratava da descrição geográfica da capitania
de Mato Grosso: no primeiro número em que é publicado, aparece na seção “Geografia”
(julho de 1813), nos números de agosto, novembro e dezembro do mesmo ano consta
como sendo um artigo de história, e finalmente sua conclusão aparece num único número
referente aos meses de janeiro e fevereiro de 1814 na seção intitulada “Topografia”.

Um mesmo texto ganha assim diferentes classificações pelo jornal. Os próprios índi-
ces organizados, um ao final de cada número, e o índice geral cobrindo os dois anos da
publicação apresentam discrepâncias quanto à classificação de um mesmo texto, ora indexado
como de história, ora classificado sob uma outra rubrica. É o caso, por exemplo, de dois
textos; um primeiro intitulado “Notícia de novas estradas do interior para facilitar a comu-
nicação das Capitanias Centrais” (O Patriota, ago. 1813, p. 66-69) e um segundo, “Exame de
algumas passagens de um moderno viajante ao Brasil” (O Patriota, ago. 1813, p. 69-70), na
verdade uma crítica ácida ao livro The History of  Brazil, de Andrew Grant. Nos índices dos
respectivos números em que são publicados aparecem na seção “Política”; já quando con-
sultamos o índice geral do jornal, constam como sendo textos de história. Temos, assim,
indícios significativos de que as regras para definir um texto como de história são bastante
diversas daquelas que se tornaram canônicas a partir da afirmação da disciplina no século
XIX. Certamente, por essas regras da disciplina alguns daqueles textos dificilmente seriam
percebidos como de história, não podendo por isso integrar um repertório de ensinamentos
a respeito do passado. O sentido de história parece deslizar entre diferentes semânticas
possíveis e, dessa maneira, certamente será com base em um sentido universal, em um
dado previamente considerado, que poderemos compreender a gama de textos publica-
dos sob essa rubrica n’O Patriota.6 Voltaremos a esta questão mais adiante, quando analisar-
mos esses textos publicados nas páginas do jornal.

Uma terceira característica, no entanto, ainda nos parece digna de nota com relação
aos temas que integram a rubrica “História”: percebe-se uma enorme semelhança temática
e de interesse entre esses textos e aqueles que virão a integrar as páginas da Revista do Instituto

6 “O que constitui a história não é um dado, no sentido universal, mas práticas específicas a um tempo e a um
lugar.” (Rao, Shulman, & Subrahmanyam, 2004: 34). Tradução livre.

cap3.pmd 11/23/2007, 1:17 PM81



82        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

Histórico e Geográfico Brasileiro em sua primeira fase, desde a fundação em 1838 até pelo
menos a década de 50 do mesmo século. Já em seu primeiro número de 1839, a revista do
IHGB publicava a transcrição de um manuscrito oferecido pelo sócio correspondente José
Manoel do Rosário, de autoria do comandante do Real Presídio de Coimbra, Francisco
Rodrigues do Prado, intitulado “História dos Índios Cavaleiros, ou da Nação Guaycuru”
(Prado, 1839), o mesmo texto, portanto, publicado nos números de julho a outubro de
1814 d’O Patriota, “História dos índios cavaleiros, da nação guaycuru, escrita no Real Presí-
dio de Coimbra no ano de 1795, por Francisco Alves do Prado, Comandante do mesmo,
em que descreve os seus usos, costumes, leis, alianças, ritos, governo doméstico: as hostili-
dades feitas a diferentes Nações bárbaras, e aos Portuguêses e Espanhóis, males, que ainda
são presentes na memória de todos” (O Patriota, jul.-ago. 1814, p. 14-33; set.-out. 1814, p.
26-44). Não se trata, evidentemente, de mera coincidência, mas de algo que indica a perma-
nência de expectativas bastante próximas quanto ao uso da história e seu sentido para uma
sociedade de letrados. Poderíamos supor que estaríamos ainda sob uma mesma ordem do
tempo, que configuraria uma determinada forma dessa sociedade de perceber e elaborar a
sua passagem, ainda que não mais se tratasse de uma mesma ordem política. As marcas das
Luzes setecentistas ainda se faziam presentes em pleno século XIX e num quadro político
agora alterado em virtude da Independência proclamada em 1822. O uso da história guar-
da, portanto, nas páginas do jornal, um sentido ainda eminentemente universalista, em que
temas variados parecem compor as peças necessárias do quebra-cabeça da história univer-
sal, concebida como história da civilização. E como parte dessa ordem do tempo, o futuro
parece fornecer os elementos necessários para a compreensão do passado. No caso do
Império brasileiro, fundado em 1822, seriam as demandas decorrentes da necessidade de
fundar uma nação no antigo espaço colonial português que tornariam a ida ao passado
uma demanda do presente para assegurar um projeto de futuro.

A História nas Páginas do Jornal O Patriota

Tendo em vista as observações feitas há pouco, a simples consulta à seção intitulada
“História” pelos redatores do jornal não nos fornece a gama variada de artigos que, como
explicamos, ainda que sob a rubrica de uma outra seção poderiam tratar de temas consi-
derados históricos. Da mesma forma, muitos dos artigos assim denominados não necessa-
riamente estariam sendo por nós, hoje, classificados como de história. Nosso procedimento
foi tomar todos os artigos relacionados sob aquela rubrica pelos redatores do jornal, para
então refletirmos sobre os possíveis sentidos atribuídos à história pelo periódico. Por outro
lado, percorremos outras seções, considerando a pluralidade de sentidos recobertos pelo
termo “história” naquele momento, que nos pareceram especialmente importantes para
acompanharmos a cristalização de um conceito ou do uso de história para aqueles que
redigiam o jornal, assim como para o público que se esperava como leitor. Chegamos a um
total de 17 artigos importantes para trabalharmos esta temática.
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Os editores do jornal compreendiam como temas relacionados à história os artigos
que tratam de três questões centrais: as descrições de viagens por regiões do Império por-
tuguês ou pelo território da Colônia brasileira, especialmente as regiões mais afastadas da
capital, sediada a partir de 1808 no Rio de Janeiro; a história e descrição de províncias do
Brasil, as populações indígenas. É importante frisar que muitos desses textos não foram
produzidos como matéria exclusiva para o jornal, constituindo-se de fato em republicações
de material, grande parte do qual do século anterior.7 Contudo, esse ato de escolha indica,
segundo nosso juízo, o significado que os editores conferiram a algumas dessas produções
e a importância de sua publicação em novo contexto político e intelectual. Trazê-los de
novo à luz, ou dar maior publicidade a alguns deles, produzidos, em muitos casos, como
parte do exercício de tarefas administrativas do Estado português, significava reatualizá-los
segundo novas demandas. Sobretudo se consideramos os relatos de viagem, podemos
supor que sua publicação por um jornal como O Patriota, pautado pelos valores da cultura
iluminista, pode derivar de um valor documental que parece ser emprestado a esses textos
e sua utilidade para a administração portuguesa sediada deste lado do Atlântico. Por outro
lado, a publicação de um texto como a fala de Alexandre de Gusmão ao entrar para a Real
Academia de História Portuguesa, no dia 13 de março de 1732, pode ser explicada pelo
valor que a história parece continuar tendo para os letrados do Oitocentos, sobretudo
considerando-se seu aspecto político.8 Esses temas acabam por se entrecruzar, na medida
em que ao tratar, por exemplo, de um relato de viagem, as questões referentes à temática
indígena e/ou aos sucessos políticos em uma determinada região visitada serão objeto da
atenção e do relato escrito. Curiosamente, o mesmo conjunto de interesses temáticos que
orientaria anos mais tarde os editores da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Alguns textos que serão publicados nas páginas d’O Patriota atendem a demandas e exigên-
cias eminentemente contemporâneas, sobretudo aquelas de natureza política decorrentes
da situação que obrigara a transferência da sede da Monarquia portuguesa para os trópicos
e vinculadas ao quadro político francês.

Tendo em vista os propósitos definidos pelo editor para a publicação, enfatizando
especialmente o aspecto de  “utilidade” que deveria presidir a escolha do material a ser
divulgado pelas páginas do periódico, pode-se compreender o espaço concedido a notícias
da França e ao desenrolar das guerras napoleônicas, um tema de evidente interesse àquela
altura e constante preocupação para a Coroa portuguesa. Assim é que no número de maio
de 1813 as páginas do jornal estampam a “Declaração do rei francês Luiz XVIII”, datada
de 1o de fevereiro daquele ano e feita do exílio em Hartwell, assegurando a conservação
“dos corpos administrativos e judiciais em toda extensão dos seus empregos” (O Patriota,
maio 1813, 5, p. 84). Dessa maneira, procurava-se construir as condições políticas para uma
eventual restauração do trono francês, estendendo ao Exército a tarefa de garantir a manu-

7 Alguns desses textos não indicam nem autoria, nem data de publicação.

8 Curiosamente, a fala de Alexandre de Gusmão é publicada pelo O Patriota em seu número de abril de 1813 na seção
dedicada à Eloquência. O Patriota, abr. 1813, 4, p. 29.
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tenção de seus postos e graus hierárquicos. Para o Estado português, o final do documento
parecia assegurar as condições para o restabelecimento da paz, garantida pela restauração
do soberano legítimo no trono daquele país. É com indisfarçável aprovação que esses
relatos acerca dos acontecimentos em solo europeu são anunciados ao público leitor do
periódico. No ano seguinte, em seu número correspondente aos meses de janeiro e feverei-
ro, um texto do próprio redator d’O Patriota anunciava as sucessivas derrotas infligidas aos
exércitos napoleônicos, que obrigam Bonaparte a aceitar os termos de uma paz. Napoleão
é o “déspota da França, (...) esta águia que descia das nuvens da sua soberba para empolgar
os inocentes, que no seio da paz, e à sombra dos tratados mais sagrados, dormia tranqüilo”
(Discurso do redator. O Patriota, jan.-fev. 1814, 3, 1, 93).9 Na verdade, o texto introduz a
publicação de uma série de documentos que o jornal traz à luz e que dizem respeito às
negociações para o estabelecimento da paz na Europa, como por exemplo o discurso
do imperador francês no dia 19 de dezembro de 1813 diante do Corpo Legislativo
solicitando aumento de impostos, justificado, segundo sua exposição de motivos, pelas
necessidades militares necessárias para negociar a “paz com segurança” (Discurso do
redator. O Patriota, jan.-fev. 1814, 3, 1, 98). Mas o sentido desses documentos para o
redator d’O Patriota parece bastante claro: sua leitura permite a conclusão do estado de
fraqueza da França.

à violenta convulsão sucedeu a extrema debilidade; e em vão se procuram
os remédios, disfarçando a própria miséria, e exagerando quiméricos re-
cursos. Leiam-se com atenção [os documentos], e através de uma afetada
grandeza se verá que a Nação reconhece a paz por último recurso: a paz,
que ela afugentou do Universo; para substituir-lhe a insaciável sede de
conquistas; a paz objeto de todos os votos, uma vez que prometa a segu-
rança e prosperidade de outros Estados. (Discurso do redator. O Patriota,
jan.-fev. 1814, 3, 1, 96)

Para o redator, a história parecia cumprir seu vaticínio expresso no primeiro número
d’O Patriota, prenunciando a derrota do imperador francês; o fim do despotismo, nas suas
palavras. Cumprindo sua finalidade de informar seus leitores a respeito dos sucessos recen-
tes do outro lado do Atlântico, o jornal afirmava os princípios que o colocavam ao lado do
trono e da Monarquia portugueses, reafirmando a legitimidade dos monarcas. A história
do seu próprio tempo é, assim, matéria para uma pedagogia política, para uma educação
segundo os valores monárquicos, e por isso digna das páginas do periódico.

O primeiro artigo indexado como sendo de história é na verdade um relato de via-
gem, feita ao sertão de Benguela no ano de 1785 pelo bacharel Joaquim José da Silva,
riscador da expedição de Angelo Donati para Angola, organizada segundo os princípios
das viagens filosóficas idealizadas por Domingos Vandelli e marco significativo da cultura
iluminista em Portugal. Joaquim José integrava, juntamente com Alexandre Rodrigues Ferreira

9 Doravante, sempre que houver todos estes dados, as referências a O Patriota incluem: data, subscrição, fascículo,
página.
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e João da Silva Feijó, a primeira geração de especialistas formados nos cursos de filosofia
natural em 1778 pela Universidade reformada de Coimbra (Brigola, 2003). Feijó foi tam-
bém autor de textos contendo memórias de viagens publicadas pelo O Patriota, assim
como de um ensaio político para servir, segundo o título que deu a seu trabalho, “à história
filosófica” das ilhas de Cabo Verde e do qual voltaremos a falar mais adiante.

Segundo as novas diretrizes concebidas para o ensino universitário a partir da Refor-
ma, ao lado dos estudos tradicionais de direito e teologia, o mundo natural e sua explora-
ção e conhecimento passavam a fazer parte dessa paidéia iluminista. Na verdade, o conhe-
cimento do mundo natural parecia englobar os diferentes aspectos, não apenas físicos e
climáticos, mas também um inventário cuidadoso dos aspectos humanos e sociais obser-
vados na viagem de estudo. A autópsia como procedimento de conhecimento deveria
conduzir os passos desse inquiridor da natureza, inter-relacionando os elementos observa-
dos de forma a constituir um todo significativo. Tratava-se de, a partir da dispersão dos
elementos observados isoladamente, constituir um sistema racionalmente compreensível e
dotado de sentido. Procedimento que, aliás, constituía igualmente as exigências de uma
filosofia da história. Assim, tanto a natureza quanto o mundo dos homens pareciam, aos
olhos desse saber setecentista, integrar um sistema significativo cujo conhecimento derivaria
fundamentalmente de um procedimento de natureza filosófica. Quer a natureza, quer a
história poderiam ser objeto de uma filosofia, vale dizer de um conhecimento sistemático,
ordenado, capaz de desvendar por detrás da dispersão dos fenômenos observados a uni-
dade de um sistema, sua racionalidade e sua logicidade.

De acordo com o mestre de uma geração de naturalistas importantes, Domingos
Vandelli, o estudo da história natural não poderia se restringir à simples tarefa de nomencla-
tura do material observado, mas deveria concentrar-se também “nas observações, e nas
experiências para ‘conhecer as relações’, a ordem da natureza, sua economia, polícia, e
formação da Terra, e as revoluções, que das produções naturais se podem tirar, além das
conhecidas” (Domingos Vandelli apud Cardoso, 2003). Nas palavras de Starobinski (1994: 133),
“quem quer ter razão no século XVIII invoca a natureza, põe a natureza a seu lado”, o que
parece sustentar o projeto científico de Vandelli e a importância conferida às viagens filosó-
ficas como parte desse mesmo projeto, cujo sentido maior aponta na direção de um domí-
nio do espaço.10 O significado e a visibilidade dessas viagens para a cultura letrada do
Setecentos não passam desapercebidos a um dos críticos mais contundentes da filosofia da
história praticada pelos franceses. Herder (1995: 105) avalia, com certa dose de ironia, é
bem verdade, a importância desses deslocamentos:

10 Sobre o significado e importância da literatura de viagem para a cultura iluminista do Setecentos, consultar
especialmente Duchet, 1995. A autora chama especialmente a atenção para a última grande obra do abade Prévost,
publicada entre os anos de 1746 e 1761, L’Histoire des Voyages, referência central para este gênero de relato de viagem,
que, superando os aspectos anedóticos, procura sublinhar os aspectos documentais dessas viagens e dos textos
delas derivados. Essa indicação da autora nos parece importante para compreendermos o lugar desses textos num
periódico como O Patriota, especialmente em sua seção “História”.
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Os nossos relatos de viagens aumentam em quantidade e melhoram em
qualidade, já que não há quem – estando desocupado na Europa – se não
ponha a correr mundo munido de uma espécie de furor filosófico... Reco-
lhemos materiais de todos os confins do planeta e um dia acabaremos por
descobrir neles aquilo que menos procurávamos, comentários à margem
da história do mundo humano que mais nos importa.

Importante para o filósofo, que com seu texto polemiza diretamente com Voltaire,
sublinhar as possíveis conquistas dessas viagens para uma reflexão acerca da história, ainda
que este seja um ganho secundário desses empreendimentos marcadamente vincados pela
preocupação naturalista. De acordo com Herder (1995: 105), a partir delas

excitar-se-á em nós o sentimento geral da humanidade e da felicidade. Da
história em ruínas resultará a perspectiva de uma existência humana mais
elevada que a terrena e essa perspectiva mostrar-nos-á que existe plano
onde até hoje apenas vimos confusão. Tudo encontrará o seu verdadeiro
lugar. Estás prestes a existir, oh história da humanidade no mais nobre dos
sentidos!

Compreende-se assim como, nessa cultura iluminista do Setecentos, pensar sobre a
história não supõe, como o será a partir do historicismo oitocentista, desvinculá-la do
pensamento geral em torno da natureza. É, portanto, como parte dela que a história da
humanidade poderá ser tematizada, esclarecendo-nos assim a particularidade do seu trata-
mento pelas páginas d’O Patriota.

Afora o sentido pragmático de que poderiam se revestir essas viagens pelos espaços
coloniais, aliás bastante sublinhado pela literatura que se ocupa desta temática, parece-nos
relevante atentar para o aspecto epistemológico de que se revestem como forma de pro-
dução de um tipo específico de conhecimento, que, para além da identificação e nomeação
dos objetos e fenômenos observados, seja capaz de deduzir uma ordem, cuja enunciação
significaria a possibilidade de uma explicação e, portanto, de conhecimento fundado em
outras bases. Supostamente mais objetivas, evidentemente, poderiam organizar a ação das
práticas políticas segundo também novos valores e procedimentos, agora mais adequados,
posto que resultantes de um melhor conhecimento dos territórios e suas populações. Se-
gundo o regime que preside essa forma de conhecer o mundo, descrever uma viagem
científica a uma das possessões do Império colonial português supunha não apenas conhe-
cer suas particularidades naturais (a flora, a fauna, o clima e a natureza do solo), mas tam-
bém seus habitantes, seus usos, costumes, formas de organização social, implicando ques-
tões envolvendo a historicidade dessas mesmas populações. Tratava-se de reconhecer pela
experiência do deslocamento, inscrita no ato de viagem, os problemas da temporalidade
implicados na constatação de uma diferença observável num mesmo tempo cronológico.
Diversidade na simultaneidade, empiricamente constatável pelo olhar observador e
inventariante. O domínio do espaço significava não apenas seu controle pelo reconheci-
mento e exploração econômica, e desta forma sua “invasão utilitária pelo trabalho huma-
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no” (Starobinski, 1994: 134), mas também ressignificá-lo a partir de novas demandas polí-
ticas do Estado monárquico metropolitano.

Enviado àquela possessão ultramarina como naturalista, Joaquim José da Silva tornou-
se secretário de Governo, expressando as profundas vinculações entre saber e política
estabelecidas por essa cultura iluminista.11 Seu relato obedece, portanto, às regras que de-
vem conformar o olhar desse viajante-naturalista, preocupado em cartografar o território
considerando não apenas seus aspectos físicos como também humanos. Um exercício de
etnografia que vai constituindo um arquivo importante para as tarefas indispensáveis ao
exercício do poder colonial: um saber sobre o território que opera com base nas referên-
cias conhecidas por um procedimento de comparações. Assim, a estada de dois meses
(setembro a novembro de 1785) entre os quilengues serviu ao naturalista-viajante e futuro
secretário de Governo de Angola para observar e registrar a vida dessas populações no
tocante à religião, usos e costumes assim como governo, uma vez que segundo ele “não
deixam de ter alguma coisa de curioso, pela extravagância que metem em quase todos estes
objetos nas suas sociedades” (O Patriota, fev. 1813, 1, 2, 94). Principiando a narrativa pelas
observações referentes à religião dessas populações, prossegue tratando das formas como
se governam, sublinhando especialmente o supremo poder do sova, que pode, segundo o
seu relato, dispor da vida e da liberdade de seus vassalos. A última parte do texto é dedicada
aos ritos e costumes da população observada, especialmente no tocante aos usos da guerra
e quando da sucessão do sova. Nesse particular, seu relato parece admirado pelo fato de
que não são assegurados direitos naturais de sucessão aos filhos do sova, que vivem pelo
contrário sem dar o mais “leve indício de que aspiram ao Governo” (O Patriota, fev. 1813,
1, 2, 51). Conclui observando quão enfadonho seria descrever em todos os detalhes as
características de vida desses povos africanos, não deixando assim qualquer dúvida quanto
à sua apreciação, a de um europeu “civilizado e policiado”, desses usos e costumes: segun-
do José Joaquim da Silva, quem “tiver sabido bem o que é superstição, e o que é fanatismo,
e o excesso a que podem levar o homem ignorante estas duas pestes do espírito humano,
poderá abarcar com a imaginação, quão enfermos vivem estes míseros, se os considerar
em grau supremo empestados destes dois infernais miasmas” (O Patriota, fev. 1813, 1, 2,
59). Os valores da cultura iluminista parecem conformar o olhar desse viajante-naturalista e
também burocrata do Estado português, que, espelhando-se na sua cultura, viaja para se
reencontrar no outro, reafirmando por esse procedimento os mesmos valores da sua cul-
tura setecentista. Para o seu olhar, essas populações são na sua maior parte antropófagas,

11 O texto central para organizar os procedimentos das viagens filosóficas, como parte da cultura iluminista em
Portugal, é de autoria de Domingos Vandelli, redigido em 1779 e intitulado “Viagens filosóficas ou dissertação
sobre as importantes regras que o Filósofo Naturalista, nas suas peregrinações deve principalmente observar”. De
forte inspiração lineana, o texto reafirma os princípios que sustentam o projeto desse gênero de viagem: pela
natureza profissional e alcance econômico, tornava-se uma tarefa pública de interesse do Estado, e na verdade seu
sentido maior só se completava realmente com a exposição de seus resultados ao público, à observação de um
olhar, portanto. Reunir e expor eram, assim, parte de um investimento em que não apenas benefícios de ordem
econômica poderiam ser esperados, mas também importantes resultados simbólicos, voltados para a afirmação de
novas identidades sociais. Ver a respeito Brigola, 2003, especialmente as páginas 190 a 192.
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“que dos cativos na guerra tiram as vítimas, que sacrificam à gula e à superstição” (O
Patriota, mar. 1813, 1, 3, 60). A viagem que descreve o outro termina por reconhecer e
reafirmar os valores ‘superiores’ da cultura iluminista européia, operando como um instru-
mento de reforço e afirmação do poder colonial português ao dar visibilidade a esses
territórios e populações agora decifrados pelos códigos da ciência iluminista.

Os relatos de viagem, como dissemos, ocupam parte significativa das páginas do
jornal, e em maio de 1813 um roteiro da viagem de São Paulo a Cuiabá, região aliás
especialmente presente nas páginas d’O Patriota, aparece na seção “História”. Pela descrição
minuciosa de seu autor,12 ficamos sabendo que estimava-se em quase três meses a viagem
até a vila de Cuiabá, e no relato é clara a preocupação em descrever as populações indíge-
nas e sua localização. A importância estratégica desse território para o Império colonial
português é explicitada de forma clara num segundo texto que também terá a capitania de
Mato Grosso como objeto e cuja publicação estende-se por cinco números do jornal. Essa
extensa e detalhada descrição daquele território, escrita no ano de 1797, ora tratada na seção
de geografia, ora na de história ou de topografia, é de autoria de Ricardo Francisco de
Almeida Serra, sargento-mor do Real Corpo de Engenheiros e governador interino da
província no ano de 1796. Seguindo o modelo de construção textual próprio a essas des-
crições e aos relatos de viagens científicas, o autor começa por descrever a localização
geográfica do território em questão, chamando especialmente a atenção para o fato de que
esta conferia à capitania de Mato Grosso um lugar de destaque para as estratégias de
controle do território brasileiro, considerando-se especialmente sua importância para as
relações com as áreas coloniais espanholas. Vejamos como se expressava a esse respeito o
sargento-mor Ricardo Francisco de Almeida Serra:

Por este breve esboço da situação desta Capitania se reconhece logo a sua
grande importância, não só porque a natureza a fez um propugnáculo do
Brasil, por cobrir as províncias interiores desta vasta porção do Novo
Mundo, mas porque nela tem origem os seus maiores rios, em numerosos
braços, que porventura em si encerram grandes, e ainda não tocados te-
souros. (Serra, Ricardo Francisco de Almeida. Descrição geográfica da
capitania de Mato Grosso. O Patriota, jul. 1813, p. 47)

O texto toma como fio condutor a localização e descrição minuciosa dos rios que
cortam a região, descrevendo-os do ponto de vista de sua importância para a comunicação
entre os territórios interiores do Império português na América, assim como descrevendo
as populações que habitam esses terrenos. Podemos supor que o texto, produzido como
parte de sua experiência como membro da administração colonial portuguesa, integra um
vasto repertório em elaboração por parte dessa mesma administração agora marcada pelas
demandas de uma cultura científica iluminista (Simões, Carneiro & Diogo, 2003). O co-

12 Lamentavelmente, o jornal não indica nem a autoria do texto e tampouco sua data de publicação. No índice geral
do jornal, esse relato aparece sob a rubrica “História”, juntamente com outros roteiros cuja autoria é atribuída a
José Pedro Cezar de Menezes, o que sugere, portanto, ser este o seu autor.
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nhecimento deve se pautar por procedimentos científicos visando a um melhor controle e
eficácia política. Sua publicação no jornal parece querer reafirmar esse mesmo projeto,
agora conduzido a partir do território brasileiro e da capital desse império situada no Rio
de Janeiro: dar a conhecer às populações do litoral um vasto e desconhecido território
localizado no interior, ameaçador enquanto não controlado por um conhecimento que o
decodifique segundo as regras da cultura das Luzes, reiterando com a viagem e o seu relato
a presença do Estado e produzindo novos sentidos para esse mesmo território. A impor-
tância dessa questão para a administração portuguesa agora sediada no Brasil pode ser
constatada não só pelo espaço que o periódico lhe confere, publicando em suas páginas os
textos existentes sobre a temática, muitos deles produzidos ainda no século anterior, como
também pela divulgação de notícias a respeito dos esforços em curso naquele momento
para o estabelecimento de uma comunicação mais sistemática e regular entre as “capitanias
centrais” e a Corte, entendidas como temas relacionados à política, dado seu caráter con-
temporâneo, podemos supor.13

Prosseguindo em seu relato sobre a capitania de Mato Grosso, no número de agosto
de 1813, Ricardo Franco de Almeida Serra descreve com vagar e minúcia a região do rio
Paraguai, ressaltando seu significado como lugar de fronteira entre dois poderes, assim
como a possibilidade de sua exploração econômica pelo Estado português. Recorre ao
texto de Alexandre Rodrigues Ferreira, que visitara a mesma região em 1791, para embasar
seu relato sobre a região, constituindo dessa forma um repertório de textos para o conhe-
cimento do território em questão. Na continuação de sua narrativa, publicada no número
de novembro de 1813, o relato ocupa-se ainda da região banhada pelo rio Paraguai, ressal-
tando em especial as populações indígenas que habitavam o território e tratando das difi-
culdades no relacionamento com esses povos. Segundo o engenheiro, o nefasto papel das
incursões de paulistas e espanhóis em sua tarefa de apresamento de índios ainda no século
XVI comprometera a relação entre portugueses e indígenas, que levavam “impressa n’alma
a tremenda e terrível idéia do cativeiro, e da nossa crueldade, que transmitida de geração em
geração, tem dificultado o ganho de sua amizade, e por conseqüência tem sido uma barrei-
ra aos nossos interesses” (O Patriota, nov. 1813, p. 37). Tratava o autor de uma das questões
centrais a ocupar letrados e políticos do século XIX, como também definia um caminho
para o tratamento da questão indígena: como pensar formas de integração dessas popula-
ções a um projeto político de um Estado que se reconhece agora como ilustrado. O grupo
dos guaicurus ou cavaleiros ganha especial atenção em seu relato, em virtude de terem
representado uma forte ameaça à presença portuguesa na região, mas sobretudo pelo fato

13 A esse respeito podemos encontrar na edição de agosto de 1813 do jornal um relato das providências tomadas pela
administração das capitanias do Ceará, Maranhão e Piauí sobre a comunicação interna entre as respectivas regiões
e destas com a Corte. Civilização é o ganho maior desse processo de ocupação e luta contra espaços vazios
associados à noção de barbárie. “Um dos objetos, que mereceram sempre a atenção dos Soberanos, é a comuni-
cação recíproca dos seus povos. Esta serve, não só de facilitar o comércio (o que já por si era um grande bem) mas
até de propagar a civilização, e com esta as vantagens da Sociedade. O Príncipe Regente Nosso Senhor, havendo,
venturosamente chegado a este continente, pôs todo o Seu esmero em felicitar povos, que, pertencendo-lhe por
herança, haviam sido de novo conquistados pela ternura de Seu Magnânimo coração, e pelo prazer, que Sua
Augusta Presença havia despertado” (O Patriota, ago. 1813, p. 65).
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de terem, segundo o autor, se reconciliado com os portugueses no ano de 1791 e, a partir
daí, anualmente, enviarem à cidade de Vila Bela seus principais chefes para reafirmarem
seus laços de obediência como vassalos da Coroa portuguesa. O tema já fora objeto de
uma história escrita no ano de 1795 por Francisco Alves do Prado, que viria a ser publicada
pelo próprio jornal O Patriota em seus números de julho a outubro de 1814, conforme já
mencionamos, e, posteriormente, mais uma vez publicado pela Revista do Instituto Histórico e

Geográfico Brasileiro, envolvido em sua tarefa de pensar a nação a partir das bases territoriais
constitutivas do Estado. O interesse especial por esse grupo indígena, pode-se supor, deri-
varia de uma bem-sucedida política de aproximação, demonstrando, por meio do exem-
plo, a possibilidade de subordinação dessas populações ao poder do Estado. Tarefa mais
do que necessária para os reorganizadores do Império português e posteriormente para os
construtores do Império brasileiro.

A continuação do texto é publicada no número de dezembro de 1813, com uma
descrição das vilas da região, que finaliza com uma relação das populações indígenas ainda
não “domadas” das serras e campos dos parecis. A conclusão do relato vem à luz no
número de janeiro e fevereiro de 1814, agora publicado sob a rubrica “Topografia”. Nela
o autor retoma a forma da narrativa a partir dos rios da região, e ao tratar do rio Madeira
parece sintetizar o interesse que informa esses relatos e descrições, assim como seu sentido,
que articula igualmente conhecimento com fins pragmáticos e afirmação de um poder
político. Segundo ele, o rio Madeira,

cheio de tantos e tão ricos efeitos, que gratuitamente oferece a quem os
quiser aproveitar, – de fácil navegação; – com excelentes terras para uma
pingue cultura; – entrando no Amazonas no centro deste vastíssimo e
importante Domínio Português; –sendo em grande parte limítrofe entre
Portugueses, e Espanhóis; – abrindo amplas portas até o centro do
riquíssimo Peru, desde as imediações da cidade da Paz até a do Potosi; –
oferecendo nas muitas e numerosas Nações, que o povoam, tranqüilos
colonos, e robustos braços, que coadjuvem, e ensinem a colher e prospe-
rar tantas riquezas, logo que se reduzam a viver entre nós, com aquele
carinho e indulgência conveniente ao seu ainda inculto estado: – sendo
finalmente o rio Madeira o único canal, por onde pode vir a prosperidade
às duas interessantes e amplas capitanias do Grão Pará, e de Mato Gros-
so; – parece que este rio, atendendo a tantas poderosas razões, se acharia
já povoado, ou pelo menos, que haveria vistas tendentes a tão importantes
objetos; mas, (com tanta mágoa o digo!) sucede bem tudo pelo contrário,
como se verá no seguinte discurso. (O Patriota, jan.-fev. 1814, p. 32)14

14 No número seguinte, correspondente aos meses de março e abril de 1814, o jornal publica, de autoria do mesmo
engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra, um “Discurso sobre a urgente necessidade de uma povoação na
cabeceira do Salto do Rio Madeira, para facilitar o utilíssimo e indispensável comércio, que pela carreira do Pará
se deve fomentar para Mato Grosso, de que resulta a prosperidade de ambas as capitanias”, em que o autor defende
o comércio como o meio mais eficaz de integrar essas regiões interiores dos domínios portugueses na América,
ressaltando seu papel econômico, estratégico e civilizacional para as populações indígenas. Para tanto, defende a
necessidade de uma povoação na rota de ligação entre as capitanias do Pará e Mato Grosso como forma de
incentivar esses contatos (O Patriota, mar.-abr. 1814, p. 3-16).

cap3.pmd 11/23/2007, 1:17 PM90



 As Luzes para o Império       91

O mesmo interesse que desperta a capitania de Mato Grosso para os editores do
jornal e para seu público leitor parece também estar dedicado a Goiás, áreas mais distantes
e desconhecidas da administração colonial sediada no Rio de Janeiro. Curiosamente, essas
mesmas regiões ganharão também destaque especial nas páginas da revista do Instituto
Histórico, fortalecendo nossa hipótese a respeito das profundas semelhanças e propósitos
que organizaram os dois empreendimentos literários: um por parte da administração por-
tuguesa na América e o outro fruto das exigências e demandas de um Estado nacional em
organização. No número de setembro de 1813 é publicado um texto, que pelos indícios
parece ser do próprio editor do jornal, dando conta da criação de duas povoações na
capitania de Goiás – São Pedro de Alcântara e São Fernando –, do trabalho de “amaciamento”
dos índios macamecras e das vantagens que poderiam daí advir para as comunicações e
comércio com a capitania do Pará. Segundo as palavras do redator,

sendo o principal objeto deste periódico fazer conhecer este continente,
tão ignorado ou tão desfigurado por aqueles, que às cegas, ou prevenidos,
têm escrito a seu respeito; e desejando aproveitar todas as notícias verídi-
cas, que chegam à nossa mão, temos hoje a satisfação de apresentarmos
ao Público os progressos da povoação e civilização dos lugares mais cen-
trais, há pouco desertos, ou infestados por nações bárbaras e ferozes. O
que imos (sic) referir é fundado em documentos autênticos, e da maior fé.
Temos consultado papéis originais, e firmamos com o selo da verdade a
nossa exposição. (O Patriota, set. 1813, p. 61)

Em seu texto o autor mostra como a aproximação entre os índios macamecras e a
população de origem portuguesa foi utilizada pelo colono Francisco José Pinto como
forma de conquista e aproximação das populações indígenas inimigas daquela tribo. Esta
última foi estimulada pelos colonos a um trabalho que chamou de “conquista”, premiados
pelos inimigos vivos trazidos ao convívio dos brancos e que foram então submetidos às
regras da “civilização” por meio do trabalho na agricultura, do aprendizado da língua
portuguesa e da religião católica. O texto descreve, assim, mais uma bem-sucedida empre-
sa de submissão daquelas populações aos interesses do Estado português, criando na América
novos súditos para a Coroa. Por outro lado procura, por meio do exemplo, provar a
possibilidade de uma utilização dessas populações segundo as demandas e a lógica do
empreendimento colonizador, assegurando a submissão desses territórios afastados à
racionalidade do Estado centralizado. O mesmo tipo de interesse e preocupação estará
presente nos futuros construtores da nação brasileira, intrigados com a possibilidade de
integração dessas populações segundo as demandas de subjetivação nacional. A conclusão
do texto não pode ser mais clara quanto às finalidades que informam esse tipo de investi-
mento letrado:

A perspectiva, que começa a aparecer, do Brasil comunicado por fáceis
estradas, e pela navegação de grandes rios; a consoladora esperança de ver
tantas nações bárbaras, que infestam este Continente, despidas da natural
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fereza, tornarem-se sociáveis, e aumentarem o número de vassalos de
S.A.R.; a idéia lisonjeira da prosperidade da agricultura, do estabelecimen-
to das artes, da extensão do Comércio, não são já sonhos de um patriota,
a quem o amor de seu país inflama, e anima; sobre felicíssimos começos,
sobre progressos agigantados se estribam os nossos agouros; e se não po-
demos de outra sorte concorrer para estes grandes fins, seja ao menos o
nosso empenho louvar as Sábias Providências de S.A.R., o zelo de Seus
Delegados, e a constância com que seus vassalos se esmeram em
corresponder aos benignos desejos do Seu magnânimo coração. (O Patriota,
set. 1813, p. 68)

Dois outros textos iriam ainda se ocupar da mesma capitania de Goiás, oferecendo o
primeiro deles aos leitores d’O Patriota um “Extrato da Historia da capitania de Goiás” de
autoria do cirurgião-mor João Manuel Antunes da Frota (O Patriota, mar.-abr. 1814, p. 25-
34), ocupando-se o segundo deles de uma “Memória sobre o Descobrimento, Governo,
População e coisas mais notáveis da Capitania de Goiás” (O Patriota, jul.-ago. 1814, p. 33-
74; set.-out. 1814, p. 3-26; nov.-dez. 1814, p. 3-36), ambos publicados na rubrica “Histó-
ria”. O segundo texto, o mais longo e detalhado, ainda que não tenha uma autoria explícita,
permite-nos supor tratar-se de um documento produzido em função do desempenho de
alguma atividade administrativa da Coroa portuguesa e traz a data de 30 de setembro
de 1812. Produzido na capital da capitania, a cidade de Vila Boa, seu autor traça a história
da ocupação da capitania com informações a respeito da população, riquezas econômicas
e administração dos diferentes governadores, sublinhando que

no curto espaço de pouco mais de dois meses, no meio da confusão, em que
estavam estas notícias; e nem devo duvidar, que, apesar de minha diligência,
em alguns pontos me falte exação. Mas quem refletir, que não saí da Capital,
que não entrei na Secretaria, e nos Arquivos, que desejava, e que apenas
mendiguei notícias, dos que viajavam com os olhos menos fechados, de Livros de
alguns Cartórios, e papéis, que sem crítica existiam em diferentes mãos par-
ticulares, conhecerá o trabalho, que tive; que fiz, quanto me foi possível, e
que assim mesmo talvez sirva ao Público, estimulando a outros mais hábeis
para escreverem a este respeito. (O Patriota, nov.-dez. 1814, p. 35)

O autor reconhece os limites do seu relato, que embora fundado em alguns documen-
tos que pôde consultar, valeu-se da experiência dos “que viajavam com os olhos menos
fechados”, portanto daquilo que ouviu porque lhe contaram. Visão e escuta organizaram a
sua história da capitania de Goiás, constituindo uma narrativa em que alguns elementos são
especialmente destacados: as possibilidades econômicas da região como forma de assegurar
sua integração ao Império português e a incorporação das populações indígenas ao projeto
de colonização, “reduzidos à sociedade civil” e “tornados em Cidadãos úteis e laboriosos”.

A preocupação com as regiões interiores do Brasil, sua descrição e esquadrinhamento
está presente num conjunto bastante variado de relatos que tendem a reforçar certos prin-
cípios justificativos de tais narrativas sobre esses territórios. Conhecê-los seria a melhor
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maneira de integrá-los e, dessa forma, promover a sua civilização, enfatizando não apenas
os aspectos econômicos capazes de promover essa integração, como sobretudo as possibi-
lidades de integração das populações indígenas, este outro da civilização e que parece re-
presentar uma ameaça constante. No mês de dezembro de 1813 começa a ser publicado
nas páginas do jornal um “Roteiro para seguir a melhor estrada do Maranhão para a corte
do Rio de Janeiro”, de autoria de José Pedro Cezar de Menezes (O Patriota, dez. 1813, p. 6-9).
Com data de 9 de fevereiro de 1810 e produzido na Corte do Rio de Janeiro, o texto
aparece para os leitores d’O Patriota classificado na seção “Topografia”. Curiosamente, no
entanto, no índice geral do jornal o tema parece adequar-se ao que entendiam por um texto
de história, pois é assim que aparece classificado. Pela sua leitura ficava o leitor informado
das condições de viagem entre a capital da Corte e a província do Maranhão, por meio de
um relato pormenorizado das diversas etapas necessárias à conclusão da viagem que pode-
ria ser cumprida após uma jornada de 44 dias. No ano seguinte o jornal tornaria a publicar
um roteiro de viagem, agora entre o Maranhão e a Bahia, classificado no índice geral do
jornal como matéria de história. Trata-se de um texto bastante mais elaborado que o do
roteiro anterior, e sua publicação estende-se pelos números de maio a dezembro de 1814.
O “Roteiro do Maranhão a Goiás pela capitania do Piauí” (O Patriota, maio-jun. 1814, p. 3-28;
jul.-ago. 1814, p. 74-107; set.-out. 1814, p. 45-68; nov.-dez. 1814, p. 37-64) constitui-se em
uma narrativa rica em informações a respeito das regiões interiores; descreve-as segundo
os protocolos de uma viagem filosófica, produzindo para os leitores um panorama deta-
lhado e uma avaliação pormenorizada daqueles territórios. Na introdução, seu autor, “um
grande Literato, que a escreveu pelos fins do Século passado”, segundo a nota explicativa
dos editores d’O Patriota, apresenta os critérios pelos quais se orientou para compor o seu
roteiro, especialmente no tocante à medição das distâncias, às fontes consultadas e às obser-
vações astronômicas e geométricas. A matéria é apresentada de maneira bastante curiosa,
uma vez que o roteiro propriamente dito ocupa apenas duas páginas de texto no número
de maio a junho de 1814, seguido de notas – em número de 108 – que se estendem da
página 7 à 27 e compõem um material rico de informações e considerações do autor a
respeito das regiões pelas quais viajou. Já no número de julho-agosto de 1814 o texto
prossegue, desdobrando-se a partir das notas anteriores em reflexões que são apresentadas
pelo autor em 15 capítulos, tratando cada um deles de um tema específico com sugestões
para uma política efetiva de ocupação e integração das regiões ao Império colonial.15 Curio-
samente, o primeiro tema a ser abordado, com base em proposições efetivas, dizia respeito
ao estabelecimento de uma nova povoação que fosse capaz de assegurar “a redução das
nações silvestres, à povoação e cultura das referidas Capitanias” (O Patriota, jul.-ago. 1814,
p. 74). A tese central do autor é a de que a ocupação dessas regiões redundaria não apenas

15 A economia do texto parece conferir uma maior importância a essas notas de pé de página, que acabam por se
tornar o texto principal, efetivamente. Podemos supor, a partir das indicações de Anthony Grafton, que o autor
respeita as preceptivas que sugerem a importância desse recurso para um texto com preocupações ‘filosóficas’
(Grafton, 1998).
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em uma melhor articulação com as capitanias situadas na costa, como também representa-
ria enormes benefícios para a política metropolitana.

O que nos parece importante ressaltar é a atualidade que os editores do jornal pare-
ciam querer dar a essa discussão numa conjuntura diversa daquela em que o roteiro desse
autor anônimo fora produzido ainda no século XVIII. O texto, além de mapear as regiões
descritas, sugere de forma clara e direta propostas de intervenção, afinando-se por esse
caminho com a tarefa que o próprio O Patriota se colocava: a difusão do conhecimento
como forma de civilizar e sustentar uma intervenção prática. Pode-se, por exemplo, ler nas
páginas do jornal relativas ao mês de agosto de 1813 a notícia do estabelecimento de serviços
de comunicação interna e externa da província do Ceará assim como também da província
do Maranhão, de modo a assegurar formas mais regulares de comunicação com a capital no
Rio de Janeiro. As palavras elogiosas dos editores para com os respectivos governadores das
províncias estendem-se, evidentemente, à ação do príncipe regente, para louvar seu interesse
pelo destino dessas partes afastadas do território. Segundo as palavras d’O Patriota,

todos sabem quantas vantagens se colhem ao mesmo tempo deste estabe-
lecimento: melhoram-se as estradas, povoam-se as suas beiras; estende-se
o comércio: gasta-se com a Sociedade a rudeza da Solidão, e aqueles vícios
inerentes ao estado de bruteza cedem lugar às virtudes sociais. Cheios de
prazer adiantamos as nossas vistas a essa época afortunada, e bem dize-
mos as Sábias Providências de Nosso Augusto Soberano. (O Patriota, ago.
1813, p. 68-69)

Como se vê, o tema recorrente é o da necessidade do estabelecimento das comunica-
ções entre as diferentes partes do território brasileiro como forma de assegurar à “socieda-
de” condição necessária para romper o isolamento, a “bruteza” da vida em solidão, pro-
movendo assim a civilização, a vida policiada.

Igualmente, ao acolher em suas páginas textos que tinham como foco regiões distantes
do centro metropolitano e mesmo da sede da capital do Império ultramarino português
agora na América, o jornal pretendia divulgar a tarefa civilizadora do Estado português,
louvando a figura do príncipe regente empenhado, por sua política, em dar a conhecer
territórios que passam a integrar de outro modo os domínios coloniais, integrando popu-
lações desconhecidas e tornadas agora súditos desse mesmo Estado. O Patriota, como
órgão ilustrado, empenhado na difusão das Luzes, organiza e dá visibilidade em suas pági-
nas a um conjunto de interesses que articulam agora portugueses no Brasil e brasileiros do
Império português, segundo a conjuntura que tornara o Brasil sede da Monarquia bragantina.

Prosseguindo com o tema das viagens filosóficas, o jornal publica em suas páginas
dois importantes textos do naturalista João da Silva Feijó, encarregado pela Coroa portu-
guesa do exame da capitania do Ceará (1799) e das ilhas de Cabo Verde (1783-1797). A
publicação de seus textos pelo O Patriota obedece à mesma lógica que visa a trazer a públi-
co os relatos produzidos como resultado das viagens filosóficas e cujas características apre-
sentamos anteriormente. Discípulo de Vandelli, Feijó é despachado para a capitania do
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Ceará por carta patente assinada por d. Maria I em 25 de fevereiro de 1799, com a função
de ocupar-se daquilo que era objeto da história natural. Logo na introdução, a sua memória
deixa claro o sentido de seu trabalho e a importância do conhecimento daquela região para
a qual fora enviado pela administração portuguesa. Diz ele:

é necessário ter muito pouco conhecimento do Físico da Capitania do
Seará (sic) para duvidar das imensas vantagens que ela pode produzir em
utilidade dos seus habitantes, aumento do seu Comércio, e prosperidade
geral do Estado: assim me tem persuadido a continuada observação, que
tenho feito, sobre o seu Físico, e Moral, por espaço de onze anos sucessi-
vos, em razão do meu ofício: eu passo pois a discorrer sobre este impor-
tante objeto, o mais resumido que me for possível, na presente Memória,
a que me proponho.16

A organização de seu texto deixa transparecer os princípios que informavam a história
natural como forma de saber: começando pela corografia do país (compondo o que
denomina Artigo I e integrado por oito itens), trata de suas características físicas (integrando
o Artigo II com 33 itens, que abordam as características físicas do território assim como as
diferentes produções do reino vegetal e mineral), passando para o tratamento político
(integrando o Artigo III com 15 itens, em que são então tratados aspectos relativos à
população, costumes de seus habitantes e atividades econômicas da região), supondo, por-
tanto, a profunda inter-relação destas partes para o conhecimento de seu objeto. Sua avalia-
ção a respeito do atraso em que se encontra a capitania, não obstante as riquezas existentes,
responsabiliza a falta do comércio como a principal razão; segundo Feijó, o comércio

é o único canal, por onde se derrama em um país a abundância, as rique-
zas públicas e particulares, as luzes e os mais importantes conhecimentos,
e, enfim a geral satisfação dos povos, atraindo a si, pela necessária concor-
rência de diversos indivíduos, tudo quanto é útil, e de proveito, para fazer
o homem mais civil, polido, dócil, pacífico, tratável, e empreendedor de
grandes coisas, no que consistem as delícias das sociedades. (O Patriota,
mar.-abr. 1814, p. 24)

Em suma, para o filósofo naturalista o comércio civiliza ao promover a pacificação
das relações e costumes, assim como ao viabilizar contatos e afirmar o poder do Estado.
Uma forma talvez de superar as limitações impostas por uma população que, aos olhos
desse viajante naturalista, seria pouco afeita à regularidade da vida pautada pelo ritmo do
trabalho, e por isso mesmo

de ordinário muito preguiçosos, e indolentes, com particularidade os Índios,
Cabras, e Mamelucos, que são em extremo vadios, dissolutos nos costumes,

16 FEIJÓ, J. da S. Memória sobre a Capitania do Ceará, escrita de ordem superior pelo sargento mor João da Silva Feijó,
naturalista encarregado por S.A.R. das investigações filosóficas da mesma capitania. O Patriota, jan.-fev. 1814, p. 46.
Considerando que o naturalista chega ao Ceará em 24 de outubro de 1799, os 11 anos de estada a que faz referência
permitem inferir tratar-se de um trabalho escrito em 1810-1811, bastante contemporâneo, portanto, à edição do
jornal O Patriota.

cap3.pmd 11/23/2007, 1:17 PM95



96        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

e cheios dos vícios, que pode produzir no coração humano uma vida livre
e licenciosa no centro da mais crassa ignorância, donde provêm neles a
falta de sentimentos, e de virtudes morais, e outros vícios já pouco estra-
nhados contra todos os direitos da natureza e da Sociedade. (O Patriota,
mar.-abr. 1814, p. 18)

O mesmo João da Silva Feijó terá um segundo texto de sua autoria publicado pelo O
Patriota em seu número de maio-junho de 1814, este agora tratando das observações quan-
do de sua estada nas ilhas de Cabo Verde entre os anos de 1783 e 1797, antecedendo,
portanto, sua permanência na capitania do Ceará: “Ensaio político sobre as ilhas de Cabo
Verde para servir de plano à história filosófica das mesmas. Por João da Silva Feijó, natura-
lista encarregado por Sua Majestade do exame físico das ditas ilhas” (O Patriota, maio-jun.
1814). Os objetivos, assim como a estrutura do texto, atendem aos mesmos princípios que
pautariam posteriormente sua memória a respeito da capitania do Ceará, visando a consti-
tuir um saber especializado sobre o território entendido como caminho para a escrita do
que se entendia por uma história filosófica desses domínios ultramarinos portugueses. As
imagens de que se vale para caracterizar as populações de Cabo Verde afirmam os princí-
pios e valores da cultura ilustrada empenhada em afirmar a luta contínua e incessante entre
civilização e barbárie, entre as tarefas do português e a resistência das populações locais,
prisioneiras da natureza, “sem educação alguma, sem sujeição, e quase sem religião” (O
Patriota, maio-jun. 1814, p. 35). Após um relato minucioso das características físicas, políti-
cas e econômicas das ilhas de Cabo Verde, o naturalista João da Silva Feijó considera
igualmente a decadência do comércio como responsável pela dispersão da população e
pela sua autarquia, as quais impedem os contatos, vistos como elemento fundamental da
civilização (cf. Silva & Lopes, 2004).

O elogio da tarefa civilizatória da Monarquia portuguesa, uma das preocupações cen-
trais dos editores do jornal, aparece de maneira inequívoca na memória histórica da desco-
berta das Minas escrita com base em manuscritos de Cláudio Manoel da Costa, secretário
de Governo daquela capitania e publicada na seção “História” do jornal.17 Seu texto empe-
nha-se de forma clara em afirmar a importância dos feitos paulistas no trabalho de
desbravamento do território das minas, rebatendo as visões que consideravam os mesmos
paulistas como insubordinados e infiéis à Coroa portuguesa. Em sua memória, o autor
procura ainda salientar a importância dessa epopéia para o aumento das riquezas do Esta-
do português. Para além do elogio dos feitos paulistas e do seu significado para o engran-
decimento do Império português, o autor da memória histórica procura fixar na lembran-
ça dos leitores os responsáveis pela dilatação do território e descoberta das minas, elencando

17 “Os naturais da Cidade de S. Paulo, que tem merecido a um grande número de Geógrafos, antigos e modernos,
a reputação de homens sem sujeição ao seu Soberano, e de faltos de conhecimento e respeito, que se deve prestar
às Suas Leis, são os que nesta América têm dado ao mundo as maiores provas de obediência, fidelidade e zelo pelo
seu Rei, e pela sua pátria” (p. 40). In: Memória histórica e geográfica da descoberta das Minas, extraída de
manuscritos de Cláudio Manoel da Costa, Secretário do Governo daquela capitania, que consultou muitos docu-
mentos autênticos, existentes na Secretaria do Governo, e em outros arquivos. O Patriota, abr. 1813, p. 40-68.
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especialmente aqueles que “deram ao manifesto as mais ricas faisqueiras” (O Patriota, maio-
jun. 1814, p. 47), uma vez que pela sua avaliação muitos teriam de ser nomeados como
descobridores, assim como extensa seria a lista dos rios e córregos da região onde os veios
auríferos teriam sido descobertos. Memória evidentemente seletiva, que fixa pela escrita
aquilo que deve ser lembrado, os heróis dos feitos responsáveis pela ocupação do território
que tornaria o Brasil uma das principais regiões do Império colonial português a partir do
século XVIII. Paralelamente ao esforço de fixação de uma memória, o trabalho publicado
pelo jornal O Patriota procura dar conta, à maneira de um registro administrativo, das
informações referentes aos fundadores e à localização das principais cidades da região, que
se tornariam sede das quatro comarcas que compunham a capitania de Minas Gerais. Con-
fundem-se assim, na produção de um texto considerado de história pelos editores do
jornal, demandas formuladas com base nas novas necessidades administrativas por parte
do Estado português, como também exigências de fixação de uma memória de feitos
passados e seus respectivos autores com vistas ao trabalho da lembrança. Recordação que
busca sempre sublinhar que em suas tarefas administrativas o Estado monárquico portu-
guês espalhava a civilização como legado maior de sua ação. A história, portanto, por meio
do registro e da narrativa organizada dessa ação, é capaz de ensinar pelo exemplo, fixando
uma conduta para os atores do presente.

O Rio de Janeiro, nova sede do Império transplantado para a América, é também
objeto de uma história publicada nas páginas do jornal, estendendo-se sua publicação por
quatro números ao longo do ano de 1813. Ao lado da descrição da tomada de posse pelos
portugueses do território, fruto, segundo o autor do texto, do “incrível ardor dos nossos
grandes reis no prosseguimento das novas descobertas, que tanto ilustraram o nome por-
tuguês, dilatando o vasto campo dos conhecimentos humanos” (História do Rio de Janei-
ro, descobrimento e primeira restauração deste território. O Patriota, maio 1813, 5, p. 61) e
da fundação da cidade do Rio de Janeiro, a narrativa tem como objetivo principal o relato
das lutas contra os franceses, associados aos tamoios, pela posse da região. O tema de uma
guerra adequava-se, assim, perfeitamente às finalidades de uma narrativa histórica, reafir-
mando seu significado e importância para o nascimento de uma escrita voltada para o
relato das origens situadas no passado. Especialmente pictórica é a descrição da derrota
dos franceses e seus aliados no combate pela ilha de Villegaignon: o leitor pode acompa-
nhar as etapas do combate através de uma narrativa que procura sublinhar a coragem e
destemor dos portugueses diante de uma situação, a princípio, adversa. Quando a derrota
portuguesa parecia iminente, dadas as condições superiores do inimigo, determinou o go-
vernador-geral o ataque à fortaleza, que durou dois dias e duas noites, com resultados
indefinidos. Diante do resultado, decide pelo ataque “a peito descoberto”, que resulta na
vitória portuguesa dos inimigos franceses desesperados, segundo o relato, diante da “cora-
gem Portuguesa”. O sucesso foi devidamente comemorado com missa solene e de ação de
graças, a primeira a ser realizada no sítio de batalha. A narrativa dos feitos portugueses
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contra franceses e tamoios, seus aliados, procura sublinhar a desigualdade numérica das
forças em luta, com visível vantagem para os franceses, e dessa forma atribui a vitória a
qualidades portuguesas como coragem, valentia e destemor, adequadas à narrativa épica
necessária para descrever os primeiros resultados da ação civilizatória de Portugal em terri-
tório americano. Um segundo artigo dá continuidade ao relato histórico, descrevendo a
fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro como resultado de uma nova luta
vitoriosa contra os invasores franceses. A partir daí o autor da narrativa elenca os vários
governadores do Rio de Janeiro, demarcando as realizações principais de cada um deles.

A narrativa histórica confunde-se aqui com a memória da atuação do Estado metro-
politano português em sua tarefa colonizadora, sublinhando, como é de se esperar nessas
narrativas, a coragem em enfrentar os desafios de um novo mundo desconhecido e cobi-
çado por inimigos. Os ingredientes necessários a uma narrativa áurea das origens estavam
assim disponíveis para o enredo de uma história exemplar. No número de outubro de
1813 encerra-se a narrativa com a descrição da segunda tomada da cidade do Rio de
Janeiro pelos franceses, agora no século XVIII. O autor novamente procura sublinhar as
virtudes portuguesas responsáveis pela nova expulsão do invasor, assegurando definitiva-
mente a posse da cidade para a Coroa. O tema, além de ser importante matéria-prima para
uma narrativa épica do empreendimento colonizador na América, revestia-se de enorme
atualidade, pois o destino da Casa de Bragança em solo americano estava diretamente
ligado às invasões do território português pelas tropas napoleônicas. No ano de 1812 a
Impressão Régia, a mesma que imprimia O Patriota, publicara o livro de autoria de João de
Souza Pacheco Leitão, oficial do Corpo de Engenheiros, intitulado Reflexões Militares sobre as

Campanhas dos Franceses em Portugal (Leitão, 1812). A obra, publicada com licença real, fazia
um balanço das campanhas militares durante a invasão francesa do território português;
acompanhada de uma “memória topográfica do país”, foi objeto de uma recensão elogiosa
nas páginas d’O Patriota. O mesmo tema é objeto das nove cartas publicadas pela Impres-
são Régia, com licença da Mesa do Desembargo do Paço, por Francisco de Borja Garção
Stockler a propósito do livro História Geral das Invasões dos Franceses em Portugal. A obra é
apresentada aos leitores d’O Patriota com comentários enaltecedores, ressaltando como
uma das suas utilidades para o leitor instruído o fato de se poder encontrar nela “uma fonte
abundantíssima de novos conhecimentos e de recursos, que o seu zelo possa pôr em prá-
tica a benefício da Pátria” (O Patriota, jun. 1813, p. 93). Ler a história e, nesse caso, sobretu-
do a história do tempo presente, pode significar uma contribuição para a ação, particular-
mente daqueles comprometidos com as tarefas políticas do Estado.

Conclusão

Uma diversidade de temas e questões, com uma abrangência muito maior do que o
que definimos contemporaneamente como história, intriga o olhar do leitor que se lança às
páginas d’O Patriota buscando reconhecer uma familiaridade com os protocolos a que nos
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habituamos a partir da consolidação da história em sua forma disciplinar. Diferentemente
de uma escrita fundada na definição primeira de fato histórico, entendido como a ocorrên-
cia única e irrepetível de um evento resultante da ação humana, o que vemos nas páginas
deste jornal é ainda a compreensão da história humana como parte integrante da história da
natureza. Não obstante a diversidade de temas que integram o repertório possível de uma
narrativa que se define como histórica, uma constante parece atravessar o conjunto desses
relatos: através da história ilustram-se os homens e as sociedades por meio do exemplo,
contribuindo assim para o progresso humano. Sua função de mestra parece guiar editores
e leitores que esperam conhecer e se instruir, mas acreditam igualmente que por essa via
aperfeiçoam-se. Igualmente a história, além de ensinar, realiza o elogio do príncipe, eternizando
pela escrita os feitos gloriosos da Monarquia portuguesa e dessa forma preservando-os do
esquecimento. Só assim, aliás, ela pode instruir: o reservatório de lembranças é ao mesmo
tempo matéria para uma pedagogia política, fonte por excelência dos exemplos necessá-
rios à constituição de uma comunidade que cada vez mais deve acreditar constituir-se numa
unidade com base no compartilhamento dessas lembranças em comum. Mestra a ensinar e
distribuidora da glória, dois princípios clássicos que conformaram a escrita histórica pare-
cem se reatualizar, segundo os cânones da cultura iluminista, nas páginas d’O Patriota.

No seu número de abril de 1813, publicava O Patriota um texto emblemático, sinali-
zando a comunhão de alguns princípios importantes com relação à compreensão da histó-
ria. Trata-se da “Prática de Alexandre de Gusmão, entrando na Academia Real de História
Portuguesa”, no dia 13 de março de 1732. Classificado sob a rubrica “Eloqüência”, o que
por si só nos indica por que caminhos se podia ainda compreender a narrativa histórica, na
verdade como parte de um gênero literário específico, o texto é um elogio à Monarquia
portuguesa e aos seus feitos civilizatórios, exemplificados pela conquista do Novo Mundo.
Nas palavras de Alexandre de Gusmão, foram

os portugueses os que anunciaram ao Gênero humano que ele era duas
vezes maior do que cuidava, foram os que deram parte que se achava
habitado quase tudo o que ele supunha inabitável, foram finalmente os
que ensinaram aos outros Povos da Europa a estender a navegação, até
onde o Oceano estendesse as suas águas; a aumentar o comércio por
meios mais abundantes dos que se haviam nunca praticado, e a dilatar o
Domínio por causas mais legítimas, com intento pio, e merecedor dos
auspícios do Céu. (O Patriota, abr. 1813, p. 29-39)

Com essas palavras assegurava Alexandre de Gusmão um lugar de proeminência para
a história de Portugal no conjunto da história universal: melhor dizendo, assegurava o sen-
tido maior para essa história no conjunto das realizações do gênero humano. Trazê-lo para
as páginas d’O Patriota, reapropriando-se do texto em nova conjuntura, remetia às necessá-
rias tarefas de reconstrução de um projeto monárquico-imperial, sediado agora na Améri-
ca, mas fundado nas lembranças de um passado europeu.
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