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Resumo

Abstract

Esta tese pretende demonstrar que a formação da memória nacional,
cultivada sistematicamente pela historiografia nascente e pela literatura
romântica nas primeiras décadas do século XIX, baseou-se, em grande medida,
na exaltação das virtualidades contidas no território. A invenção de um passado
nacional, ancorado em documentos e monumentos cuidadosamente selecionados,
correspondeu à apropriação real e virtual da base territorial do império, cuja
memória é reconstruída neste período pelas publicações do Instituto Histórico e
Geográfico e pelos “romances brasileiros” dos escritores românticos. Por meio
do estudo dos momentos iniciais da historiografia e do pensamento geográfico no
Brasil, esta tese procura demonstrar que estas duas disciplinas ocuparam papéis
complementares, que não podem ser explicados em separado. Buscando no
passado os signos de uma proto-nacionalidade e integrando em um memória
territorial imaginada como brasileira o espaço fragmentado produzido pelas
colónias portuguesas da América, estes dois campos disciplinares em vias de
sistematização forneceram os fundamentos indispensáveis à constituição da
nação brasileira.

This thesis intends to demonstrate that the formation of national memory.
systematically cultivated by the emerging historiography and by the Romantic
literature of the first decades of the nineteenth-century was based, to a
large extern, in the exaltation of the virtualities contained in the
territory. The invention of a national past, hinging on
carefully selected documents and monuments. corresponded to the real and
virtual appropriation of the empire's territorial base, whose memory is
rebuilt in this period by the publications of the Historical and
Geographical Institute (Instituto Histórico e Geográfico) and by the
"Brazilian novels" by Romantic writers. Through the study of the initial
moments of historiography and geographical thought in Brazil, this thesis
tries to demonstrate the these two disciplines played complementary roles.
which cannot be explained separately. Searching in the past for signs of a
proto-nationality and integrating in a territorial memory imagined as
Brazilian the fragmented space produced by the Portuguese colonies in
America, these two disciplinary fields in a process of systematisation
furnished the indispensable fundaments to the constitution of the Brazilian
nation.
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Introdução

Na tradição cultural brasileira desde o século XIX. o pensamento

social é marcado pela busca por uma continuidade de problemas e

reflexões cristalizada no problema fundamental da “formação”. O filósofo

Paulo Eduardo Arantes notou com acerto que essa idéia marca o conjunto

da experiência intelectual brasileira: “Salvo em casos flagrantes de auto-

engano deliberado, todo intelectual brasileiro minimamente atento às

singularidades de um quadro social que lhe rouba o fôlego especulativo

sabe o quanto pesa a ausência de linhas evolutivas a que se costuma dar o

“La géographie n’est autre chose que
1’histoire dans 1’espace, de même que 1’histoire
est la géographie dans le temp“ Elisée Reclus.
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1 Paulo Eduardo Arantes. "Providências de um crítico literário da periferia do
capitalismo” in Otilia Beatriz Fiori Arantes e Paulo Eduardo Arantes. Sentido da
formação. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1977. p.11.

É importante notar que essa pluralidade de perspectivas é uma

exigência do próprio objeto. As diversas "formações'’ interagem e devem

ser compreendidas em um contexto mais amplo, onde a questão da

constituição do território e do espaço, objeto tradicional da geografia.

passa a ser um componente essencial a ser pensado na interpretação de um

país “em formação”. Nenhum intérprete do Brasil pôde considerar como

em um

As obras citadas por Paulo Arantes em

Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, têm em comum,

além da reconhecida importância para a cultura brasileira como um todo e

para as disciplinas nas quais concentraram seus esforços de pesquisa, o

fato de terem pensado a questão da formação no Brasil para além dos

limites rígidos da especialização acadêmica tradicional. O objeto tratado

por todos esses textos, a própria especificidade do pensamento sobre e no

Brasil, impôs um método de investigação que fez explodir as habituais

distinções de competência. Assim, Sérgio Buarque de Hollanda. Antônio

Cândido e Gilberto Freire, por exemplo, aliam conhecimentos de história.

literatura, sociologia e geografia para iluminar problemas que necessitam

dessa múltipla relação para serem corretamente configurados e entendidos

seu ensaio sobre a

nome de formação. Que se trata de verdadeira obsessão nacional dá

testemunho a insistente recorrência do termo nos principais títulos de

ensaística de explicação do caso brasileiro: Formação do Brasil

contemporâneo. Formação Política do Brasil, Formação económica do

Brasil, Formação do Patronato Político Brasileiro, etc, - sem contar que

a mesma palavra emblemática designa igualmente o assunto real dos

clássicos que não a trazem enfatizada no título, como Casa Grande e

Senzala e Raízes do Brasil ’.
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algo dado e evidente o território brasileiro, porque ele também foi

resultado desse processo de criação da identidade nacional. Assim.

observações ditas “geográficas” permeiam as obras de todos os autores

citados por Paulo Arantes, mesmo quando o tema tratado por eles seja

algo tão distante da disciplina acadêmica quanto culinária ou recepção

literária.

Ver. por exemplo. Léa Goldestein e Manuel Seabra. Divisão territorial do trabalho e
nova regionalização. Revista do Departamento de Geografia (1) São Paulo. FFLCH-
USP. 1982. e Pedro Paulo Perides. A divisão regional do Brasil de 1945 - realidade e
método. Revista Orientação (9) São Paulo. FFLCH-USP. 1992.
? Milton Santos. Pensando o espaço do homem. São Paulo. Hucitec. 1986. p.38.

No âmbito específico da geografia, o conjunto da obra de Caio

Prado Júnior, com destaque para a Formação do Brasil contemporâneo,

vêm sendo sistematicamente utilizado como referência em estudos que

abordam a formação territorial do Brasil. Suas idéias pioneiras acerca do

sentido da colonização da América portuguesa, bem como sua análise

acerca da espacialidade fragmentada resultante dos diversos ciclos

económicos implantados no território colonial estão presentes, por

exemplo, nas abordagens que recorrem à idéia de “arquipélago

económico" para caracterizar a geografia produzida pela implantação de

um modelo económico de tipo agro-exportador2. Também os trabalhos de

Sérgio Buarque de Hollanda e de Gilberto Freyre encontram múltiplas

ressonâncias na produção acadêmica da geografia contemporânea, em

especial nos estudos sobre a questão das disparidades regionais. Afinal, a

problemática da “formação territorial", tão cara aos geógrafos que

acreditam que o espaço geográfico é produto da história, ou. na feliz

definição de Milton Santos, “é uma acumulação desigual de tempos"3, é

uma das dimensões mais férteis da própria idéia de formação a qual se

refere Paulo Arantes.
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Paradoxalmente, a formação do Brasil enquanto um corpo político

autónomo ocorreu sob o imperativo da indivisibilidade e integridade do

território, transformado em dogma político. Em nome deste dogma, o

império brasileiro nasceu e se legitimou, afirmando-se sobre as elites

regionais e debelando as rebeliões separatistas. Em meio às convulsões

políticas externas e internas que marcaram as primeiras décadas do século

XIX. foi em nome de um território ainda em grande parte desconhecido.

dotado de estruturas produtivas que pouco se comunicavam entre si. que

teve lugar o projeto de centralização monárquica que deu origem ao

Brasil.

A herança colonial, como se sabe, foi sobretudo desagregadora.

tanto no que diz respeito às estruturas produtivas implementadas quanto

4 "Espaços físicos, geopolíticos e humanos no Brasil do século XXI”: entrevista
publicada em 20 jun. 2000. no Caderno de Sábado do diário paulista Jornal da Tarde.

Ainda hoje, a velocidade das dinâmicas territoriais continua

intrigando os estudiosos da geografia brasileira. Em entrevista recente, o

geógrafo francês Hervé Thery explica seu profundo interesse pela

geografia brasileira afirmando que o país é um excepcional “laboratório”,

cujo território está ainda em “via de organização” e “se transforma a cada

instante” . De fato, quase três séculos após a independência, a questão da

organização do território com vistas à integração nacional ainda é

considerada prioritária, e anima boa parte das políticas territoriais levadas

a cabo pelo Estado brasileiro. Pelo menos até há bem pouco tempo, o

avanço das frentes de expansão e pioneiras ainda se realizava sob signo da

conquista, ampliando as fronteiras de valorização produtiva do território e

ajudando a perpetuar o mito dos espaços e recursos naturais infinitos. A

formação territorial brasileira, é, sem dúvida, um processo histórico de

longa duração.
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'O1

em

5 Cf. Sérgio Buarque de Holanda. “A herança colonial - sua desagregação” in Sérgio
Buarque de Holanda (org). História Geral da Civilização Brasileira. 6.ed.. São Paulo.
Difel. 1985. tomo II. voL-1. p.9-39.
6 Ver. a este respeito. Maria Odila Silva Dias. “A interiorização da metrópole (1808-
1853)”. in Carlos Guilherme Mota (org.). 1822: dimensões. 2.ed.. São Paulo.
Perspectiva. 1986. p. 160-184. e José Murilo de Carvalho. A construção da ordem. Rio
de Janeiro. Editora URRJ/Relume Dumará. 1996. entre outros.
7 A título de exemplo, podemos citar o trabalho de Antonio Carlos Robert Moraes.
Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro no longo século
XVI. São Paulo. Hucitec. 2000 e o de Demétrio Magnoli. O corpo da pátria:

aos arranjos territoriais cunhados pelas divisões administrativas5

Transformar as diversas colónias implantadas na América Portuguesa em

um corpo político autónomo e territorialmente integrado, centrado no Rio

de Janeiro, foi o maior desafio enfrentado pela elite imperial6

Obras fundamentais da historiografia brasileira já se debruçaram

sobre cada um destes planos, e o reconhecimento do imperativo territorial

na formação do Brasil está presente em grande parte delas.

Estranhamente, esta problemática não está presente com o devido peso na

produção acadêmica da geografia, e apenas muito recentemente os

geógrafos vêm se manifestando acerca do papel do território, real ou

virtual, na formação do Estado brasileiro7.

A resposta a esse desafio envolveu múltiplas estratégias, em

campos igualmente diversos. No plano político-administrativo, era preciso

ordenar o relacionamento entre o poder central e as elites provinciais, de

forma a que assegurar o compromisso destas elites com o poder unificador

da Coroa. No pláno económico, tratava-se de afirmar o poder da Coroa

sobre o conjunto das estruturas produtivas e definir as regras de

apropriação das riquezas produzidas. No plano diplomático, a missão era

definir e assegurar o invólucro fronteiriço, objeto de intensas disputas. No

plano cultural e institucional, a tarefa era a construção de uma nação e de

uma memória nacional, com força suficiente para integrar as

particularidades regionais em torno da própria idéia de Brasil.
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Por outro lado, encarada em seu conjunto, a produção do IHGB

possui ainda uma outra dimensão. A mesma operação ideológica que

levou à recuperação de diversos documentos históricos “fundadores”, na

tentativa de gerar uma narrativa heroica da história brasileira e de projetar

um sentido anacrónico de identidade nacional nas primeiras décadas da

imaginação geográfica e política extema no Brasil (1808-1912). São Paulo. Moderna/
Ed. da Unesp. 1997.

A temática territorial na construção do Estado brasileiro desdobra-

se em duas grandes vertentes: a primeira delas diz respeito tanto à

definição dos limites do território “real”, isto é, as disputas e negociações

consubstanciadas nos tratados que resultaram no invólucro fronteiriço,

quanto às estratégias de ocupação integradora que conduziram a marcha

de conquista e valorização económica do território; a segunda relaciona-

se à produção de um “território virtual”, ou seja, de uma memória

territorial que dissolveu, por meio da naturalização, a dramática histórica

da definição das fronteiras, transformando esse território naturalizado em

base da identidade nacional que se pretendia construir.

O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, teve

um papel importante tanto na produção “real” quanto na produção

“virtual” do território do império. As inúmeras memórias de viagens e

expedições reproduzidas nas páginas da revista do instituto demonstram

um esforço concentrado de investigação acerca das características e

potencialidades das diferentes regiões do país, em uma época marcada

pela precariedade das vias de comunicação. Esse esforço incluiu a

produção de um acervo de mapas e cartas, que registra esse território em

diferentes escalas, e uma participação ativa nas contendas fronteiriças que

então se desenrolavam. A centralização monárquica tornou urgente o

conhecimento da realidade geográfica do país, e esta se transformou em

uma das funções mais importante do instituto.
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brasileiro

essotar o assunto.

importância na formação do Estado e da nação no Brasil. O período

escolhido para esta análise também merece uma justificativa: 1838 foi o

ano de fundação do 1HGB; a década de 1850 é considerada por grande

na produção do território

guardam múltiplas relações entre si. O passado territorial.

ancorado na natureza e forjado no plano das ideologias, não apenas serviu

de alicerce para a construção da nação brasileira, como foi fundamental

para a manutenção da integridade do território “real”.

e “virtuais”

A hipótese central desta investigação é a que a obsessão pela

memória nacional que orientou a historiografia produzida nos quadros do

Instituto Histórico Geográfico se desdobrou na formação de uma memória

territorial, que teve funções cruciais no processo de formação do Brasil.

Entretanto, e apesar do possa sugerir o título desta tese, a idéia não é

e muito menos disputar um lugar ao lado das

“formações” já tornadas clássicas. Pretende-se, mais modestamente.

analisar os elementos constitutivos desta memória territorial e analisar sua

As dimensões “reais”

colonização, também responde pela recuperação das memórias das

expedições de viagens realizadas desde o início da empreitada

colonizadora. A invenção de um passado nacional, ancorado em símbolos

capazes de se fixar duradouramente no imaginário popular, correspondeu

a invenção de um território, dado como natural, cuja memória de

valorização e apropriação é reconstruída pelas publicações do instituto.

Nele, história e geografia ocuparam papéis complementares, que não

podem ser explicados em separado. Buscando no passado os signos de

uma proto-nacionalidade e integrando em um memória territorial

imaginada como brasileira o espaço fragmentado produzido pelas colónias

portuguesas da América, estes dois campos disciplinares em vias de

organização forneceram os fundamentos indispensáveis à constituição da

nação brasileira
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O segundo capítulo realiza uma incursão pela historiografia em

busca de explicações sobre o processo histórico materializado na unidade

territorial brasileira, construída e mantida a duras penas durante o período

imperial. De múltiplas maneiras, as diversas colónias instituídas na

América portuguesa foram integradas pelas forças centralizadoras que se

começaram a constituir com a chegada da Corte portuguesa, em 1808.

tem paradoxalmente como efeito

historicidade como elemento fundamental para a constituição do Estado e

da nação.

parte da historiografia como marco de consolidação do Estado nacional

brasileiro.

Quando os conceitos de nação, nacionalismo e Estado nacional

deixam de ser vistos abstratamente e passam a ser contrapostos sob uma

perspectiva histórica (por exemplo a realizada por Eric Hobsbawn) o

território e seus significados (político, diplomático, natural, simbólico e

literário) impõe-se como objeto fundamental. A especificidade da

formação dos Estados nacionais americanos, nos quais o território não

estava imediatamente dado como base dos vínculos sociais e culturais.

O percurso envolve desta investigação, necessariamente, uma

discussão sobre o conceito de nação. O primeiro capítulo apresenta as

concepções clássicas acerca deste conceito e de sua relação com a

formação do Estado nacional: a de cunho antropológico, cristalizada na

obra de Benedict Anderson, e a que privilegia a interpretação política,

exemplificada pelos estudos de Ernst Gellner sobre o fenômeno do

nacionalismo. O objetivo é mostrar os pontos em comum desses dois

pólos de interpretação, com ênfase na questão da soberania e da

delimitação, que apontam para a necessidade de pensar em conjunto com

esses conceitos a noção de território.

a ênfase em sua materialidade e
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neste processo.

sistematicamente negligenciado.

A

O escravismo foi, sem dúvida, um elemento unificador importante.

ajudando a soldar as elites provinciais em torno de um projeto político

comum, de alcance nacional. Mas a instabilidade política que marcou o

primeiro reinado, assim como as rebeliões separatistas que sacudiram o

império durante os anos da regência, demonstram que a solda escravista.

por si só. não teria sido suficiente: a construção da unidade brasileira foi

realizada também no plano da ideologia, e a história e a geografia tiveram

muito a ver com este processo.

Apesar de pouco estudada, a geografia produzida nos quadros do

instituto cumpriu um papel essencial. Afinal, conforme já assinalou

Marcelo Escolar, a geografia se institucionalizou como campo disciplinar

nas sociedades ocidentais “com o propósito, relativamente implícito, de

ser um discurso que formara um determinado tipo de idéia de país e uma

forma específica de consciência territorial de pertencimento" .

exaltação do passado nacional, empreendida pelos historiadores, baseou-

grande medida, na .exaltação do território, imaginado como

portador das riquezas e potencialidades que fariam a grandeza da nação

que se pretendia construir.

O terceiro capítulo, dedicado especificamente ao Instituto Histórico

Geográfico, analisa o processo de construção da memória nacional e

territorial, bem como a produção de uma identidade especificamente

brasileira. Conforme veremos, diversos autores já assinalaram a

importância da historiografia de base conservadora forjada no interior do

instituto na criação de uma memória nacional, fundamental para

consolidação do processo de centralização monárquica então em curso. O

significado do território neste processo, contudo, têm sido

x Marcelo Escolar. Crítica do discurso geográfico. São Paulo. Hucitec. 1996. p.51.

se. em
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Uma das tarefas primordiais do instituto era a de ampliar e difundir

os conhecimentos sobre o território. Por meio dos relatos das viagens e

explorações científicas, publicados sistematicamente nas páginas da

Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico, o instituto

contribuiu para um verdadeiro esquadrinhamento do território brasileiro.

Por seu turno, as memórias e projetos vindos de todas as províncias e

reproduzidos na Revista apontavam as potencialidades económicas das

diversas regiões do Império, expunham planos de melhoria das

comunicações internas do país, buscavam solução para o difícil problema

do trato com os agrupamentos indígenas expunham planos de melhoria

das comunicações internas do país. Muitos destes planos, principalmente

aqueles referentes a navegação interior, até hoje estão em pauta: é o caso,

por exemplo, das projetos de navegação dos rios Araguaia e Tocantins e

da proposta de integração entre as províncias do sul do império e as

Repúblicas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. O capítulo 4 deste

trabalho busca reconstruir a imagem de Brasil que emerge destes relatos.

bem como analisar seu significado na consciência nacional em formação.
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Mas a produção do passado nacional e territorial constitutivo da

nação brasileira não se realizou apenas no campo dos estudos realizados

sob os auspícios do IHGB. A literatura romântica, confessadamente

engajada, ocupou um lugar de destaque neste processo. E, por isso

mesmo, também ela teve que se defrontar com o problema da construção

da unidade em meio à diversidade do império. Em nossa melhor tradição

romântica, a unidade simbólica do território foi afirmada a partir da

diversidade de paisagens e tipos humanos regionais. O capítulo 5 lança

luz sobre os procedimentos que tornaram isso possível.
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1 - Nação, Estado e Território

A compreensão da memória territorial no processo de formação da

nação e do Estado brasileiros pode ser melhor fundamentada por meio de

uma discussão prévia sobre o sentido desses conceitos. A apresentação

dos debates sobre as relações entre nação, nacionalismo, Estado e

território não pode, entretanto, permanecer alheia ao objeto do estudo.

pois do contrário o debate teórico giraria em falso no formalismo de uma

mera introdução metodológica. Nesse sentido, o objetivo desse capítulo é

mostrar o quanto a especificidade brasileira contribui para a determinação

“Dai-me a carta de um país, sua configuração,
seu clima, suas águas, seus ventos., e toda a sua
geografia física; informai-me de suas
produções naturais, de sua flora, de sua
zoologia, etc.; e eu me comprometo a dizer-vos
a priori qual será o homem deste país, e que
lugar gozará na história, não acidentalmente,
mas necessariamente; não em tal ou qual
época, mas em todas; enfim, a idéia que este
país é chamado a representar”

M. Cousin, Cours de Pliilosophie
(1828), citado no pelo Visconde de São
Leopoldo no Instituto Histórico e Geográfico,
em 1839.
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mesmo

1 Benedict Anderson. Nação e consciência nacional. São Paulo. Ática. 1989. p. 14.

histórica dos conceitos, ao relacioná-los em uma constelação capaz de

expor as relações recíprocas entre suas diversas acepções.

Em seu livro “Nação e consciência nacional”, Benedict Anderson

propõe uma abordagem antropológica para a determinação do sentido do

termo: “proponho, então, a seguinte definição para nação: ela é uma

comunidade política imaginada - e imaginada como implicitamente

limitada e soberana”1.

O enfoque de Anderson ressalta, na definição do conceito, os elos

sociais e culturais que formam e mantém uma comunidade. Para a sua

definição de nação a efetividade desses laços não é o elemento principal,

já que o caráter imaginário implica em uma escolha entre os vários

elementos reais para a formação dos vínculos que tornam determinada

comunidade uma nação. Assim, o mero fato de um grupo social falar a

mesma língua ou compartilhar a mesma religião ou etnia só se torna

determinante para a constituição dé uma nação quando esses traços são

articulados em um sistema de referência que passa a constituir a unidade

imaginada dessa comunidade (em suma, e etimologicamente. o que essa

unidade apresenta, aos outros e a si mesma, como traço comum).

A nação, vista sob esse prisma antropológico, apresenta três

características principais que, mesmo quando apresentadas

individualmente, se relacionam entre si na determinação da comunidade

política: ela é “imaginada”, “limitada” e “soberana”. A imaginação diz

respeito à impossibilidade de vínculos individuais reais entre os diversos

membros de uma nação, por menor que ela seja. A limitação é

apresentada por Anderson como a construção necessária, do ponto de

vista estrutural, de fronteiras capazes de ressaltar a especificidade dos

elementos escolhidos como signos da nacionalidade, pois “nenhuma
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com

Esse paralelo explica também o fato de as raízes da interpretação

de Anderson poderem ser encontradas no célebre texto de Renan sobre a

nação. No alto de seu idealismo filosófico, que entretanto era ancorado em

uma perspectiva prática de revolução social, o pensador francês definiu
-2

assim o conceito: “Uma nação é uma alma, um princípio espiritual”’.

nação se imagina coextensiva com a humanidade”2. Por fim. ela deve ser

pensada como soberana, segundo Anderson, porque o conceito de nação

nasce e convive, no contexto da Revolução Francesa e do Iluminismo,

a consolidação dos novos princípios de legitimidade política

estabelecidos pelos Estados nacionais.

2 Ibidem. p.15.
3 Emst Renan. “Qu’est-ce qu’une nation?” in John Hutchinson & Anthony Smith
(ores.). Nationalism. Oxford. OUP. 1994. p. 17.
4 Benedict Anderson. Nação e consciência nacional, ed.cit.. p.63.

Mas essa alma, para adquirir relevância histórica, precisa estar

agindo sobre um corpo político definido. Surge então a pergunta, como a

formação histórica desse princípio espiritual torna-se uma idéia

reguladora das ações de um corpo político “limitado e soberano”? Para

não abrir mão do primado da cultura, a abordagem antropológica

reconhece a consolidação histórica e os pressupostos materiais do Estado-

nação. mas ressalta que o princípio de união da comunidade nele existente

não pode ser explicado em termos económicos ou políticos: “...mercados

regionais de caráter natural-geográfico ou político-administrativo, por si

sós. não criam lealdades”4. A imaginação do pertencimento à comunidade

baseia-se fundamentalmente no sentimento de lealdade. Mesmo que

Benedict Anderson utilize uma cuidadosa sentença amenizadora - “por si

só" que ressalta justamente a primazia do elemento cultural na

construção dessa unidade, a referência aos “mercados regionais” (que

implicaria em uma abordagem atenta às questões económicas) é feita de

modo a contrapor uma idéia de nação enquanto “princípio espiritual” a
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É interessante notar que a geografia, enquanto disciplina, não é

sequer mencionada. Isso pode ser explicado, em parte, pela mal-

disfarçada naturalização do fenômeno do território, que acaba se diluindo

como elemento amorfo na determinação cultural dos limites da soberania

da comunidade. Além disso, o próprio princípio de formação das

uma realidade que. segundo Anderson. é por ele forjada (como se pode

notar na ênfase desse caráter natural-geográfico e na disjunção que o

separa da unidade político-administrativa). Mais uma vez a abordagem

antropológica a aproxima de Renan, que identifica a nação com uma

“consciência moral” capaz de agregar um grande número de homens a

partir de ideais e símbolos comuns. A lealdade é ao mesmo tempo fim e

meio da reunião de homens e idéias que forma uma nação.

Mas a perspectiva antropológica não abre espaço para o tratamento

da questão territorial no desenvolvimento histórico das nacionalidades. Ao

ressaltar as dificuldades impostas ao pesquisador pelo conceito de nação.

Benedict Anderson deixa transparecer a pouca atenção que dá ao

elemento que. em última instância, define a limitação e soberania da

comunidade imaginária: “Que disciplina contribui mais profundamente

para sua investigação: a história, a psicologia, a economia política, a

sociologia, a antropologia, a filosofia, a crítica literária, ou....?”5.

Entretanto, o fato de a nação ser implicitamente limitada e soberana

aponta inexoravelmente para a sua constituição histórica,

constituição o território passa a ser um elemento presente na constituição

da lealdade. Do ponto de vista de uma abordagem antropológica, o

território também pode ser um dos elementos “imaginados” que garante a

coesão do grupo, e um elemento importante, já que nele a limitação e

soberania implícita nessa “imaginação” ganha um corpo histórico efetivo.

e nessa

5 Benedict Anderson. introdução a Gopal Balakrishnan (org.). Um mapa da questão
nacional. Rio de Janeiro. Contraponto. 2000. p.7.
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lealdades, justamente por ser entendido corno um fenômeno cultural, seria

mais susceptível de ser reconhecido pela crítica literária ou pela

psicologia, que abordam direta ou indiretamente o aspecto “imaginário”

da consolidação da nação em seus símbolos, mitologias históricas,

costumes e tradições. Não se trata aqui de fazer uma discussão sobre a

arbitrariedade dos limites das disciplinas citadas por Anderson, mas sim

mostrar que o território e sua constituição histórica são menosprezados

por uma abordagem que, sem perceber, pressupõe, como vimos, sua

importância.

A primazia histórica da nação sobre o Estado, defendida tanto por

Renan quanto por Weber e Anderson. torna-se um pressuposto da

abordagem culturalista (mesmo a mais atenta aos processos geopolíticos.

como a de Weber). uma vez que a existência de comunidade imaginárias

ligadas por lealdades culturalmente determinadas antecederia, lógica e

historicamente, a própria existência dos Estados nacionais. Mas daí a vê-

las como causas desse processo de formação dos Estados exige um outro

grande passo, criticado veemente por Ernest Gellner. que contrapõe a essa

interpretação uma perspectiva mais atenta ao aspecto político e coercitivo

A abordagem antropológica não pode, portanto, deixar de

enfrentar o problema da configuração política da nação. Mas esse passo

acaba reinstaurando o sentimento e a memória como princípios

fundamentais da realização concreta do Estado nacional criado por

determinada comunidade, uma idéia já presente na definição apresentada

por Max Weber: “A nação é uma comunhão de sentimentos que se

manifestaria adequadamente num Estado próprio; donde a nação é uma

comunidade que tende, normalmente, a produzir seu próprio Estado”"

6 Max Weber. "The nation” in Hutchinson & Smith (orgs.). Nationalism. ed.cit.. p.25.
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7 Emest Gellner, Nações e nacionalismo. Lisboa. Gradiva. 1993. p.89.
8 Gellner. citado por Eric J. Hobsbawm em Nações e nacionalismo desde 1780:
programa, mito e realidade. São Paulo. Paz e Terra. 1991. p. 11.

Mas, ao definir o que entende por nacionalismo. Gellner acaba

incorporando à sua tese o princípio da lealdade simbolicamente

construída, capaz de justificar ou incentivar uma possível unidade

nacional: “O nacionalismo é, essencialmente, um princípio político que

defende que a unidade nacional e a unidade política devem corresponder

uma à outra” . A interpretação de Gellner também ressalta a unidade, mas

chama a atenção para o fato de que o movimento que a produz, mesmo se

“inventado” por ideólogos nacionalistas, é baseado na busca por fronteiras

e soberania reais, e não imaginadas. No interior de um império ou mesmo

de um país o surgimento de movimentos nacionalistas

necessariamente um componente de insurreição contra o domínio político

e administrativo do Estado.

sua tese

A origem desse sentimento de vínculo com idéias e símbolos que

representam a unidade nacional tem em Gellner um fundamento histórico

claramente identificável: a criação, nas modernas sociedades industriais,

de sistemas de educação destinados a promover uma língua, uma

geografia e uma história comuns. A alfabetização em massa torna-se um

instrumento de imposição, às novas gerações de comunidades isoladas, de

uma solidariedade “nacional” necessária à manutenção da unidade

política. Assim, “o nacionalismo não é o despertar de uma antiga força

latente que estava hibernando, mesmo que ele apresente a si mesmo dessa

forma. Ele é na realidade a consequência de uma nova forma de

organização social, baseada em culturas elevadas profundamente

da formação do Estado nacional: “É o nacionalismo que dá origem a

nações, e não o contrário”7.
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Em seu estudo, Benedict Anderson comenta a tese de Gellner,

argumentando que embora a “invenção” das nações pelos nacionalismos

possa ser reconhecida historicamente, essa “invenção” não poderia ser

vista como um princípio de falseamento, de caráter ideológico: “O

inconsistente dessa formulação, contudo, é que Gellner está tão ansioso

em demonstrar que o nacionalismo se dissimula sob falsas aparências, que

assimila ‘invenção’ a ‘contrafação’ e ‘falsidade’, ao invés de assimilá-la a

‘imaginação’ e ‘criação’. Desse modo, insinua que existem comunidades

‘verdadeiras’ que se podem sobrepor vantajosamente às nações. De fato,

todas as comunidades maiores do que as primitivas aldeias de contato face

a face (e, talvez, até mesmo estas) são imaginadas”10.

internalizadas e dependentes de sistemas educacionais, sendo que cada

uma dessas culturas elevadas é protegida por seu próprio Estado”9

9 Emest Gellner, “Nationalism and high cultures”. in John Hutchinson & Anthony
Smith (orgs.). Nationalism. ed.cit.. p.63.
1,1 Benedict Anderson. Nação e consciência nacional, ed.cit.. p. 14-15.

O debate torna claro a necessidade de separar, na discussão, os

conceitos de “nação” e “nacionalismo”. Quando Anderson critica o valor

negativo atribuído por Gellner ao termo “invenção”, está aproximando o

conceito de nacionalismo aos vínculos, mitos e símbolos imaginados, que

vê como princípios necessários à manutenção da comunidade. Gellner

está certo quanto ao esforço político necessário para impor essa

imaginação como fundamento da configuração de um Estado nacional,

mas parece deixar de lado que a iniciativa de construção artificial de

vínculos culturais se dá sobre elementos já existentes. No debate entre

Anderson e Gellner o que está em jogo, em última instância, é o próprio

conceito de ideologia, que na perspectiva de Gellner se confunde com

uma falsificação deliberada, com intuito político, das relações sociais

realmente existentes, e na perspectiva antropológica de Anderson refere-
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A identificação dessas condições objetivas, porém, só pode ser

levada a cabo diante de processos históricos específicos de “construção de

nações”. O debate teórico aponta assim para a especificidade da formação

dos diversos Estados nacionais, o que leva inclusive à percepção de que as

se à capacidade de “dar sentido” a elementos reais para com eles delimitar

e pensar unidade e distinções sociais.

Mas quando se estuda o processo histórico de constituição do

sentimento moderno de vínculo com Estados nacionais percebe-se que a

unidade, imaginada e real, é conquistada com elementos ao mesmo tempo

pressupostos e impostos pela ideologia nacionalista. Um estudo de Eugen

Weber mostra que, mesmo na França, onde o sentimento de nacionalidade

foi extremamente difundido após a Revolução de 1789, a idéia (e o

sentimento) de pertencimento a uma comunidade nacional se impôs com

enorme dificuldade no campo e nas províncias, onde as comunidades

tradicionais ainda se apegavam aos valores locais11.

11 Cf. Walker Connor. “When is a nation?” in Hutchinson & Smith (orgs.). Nationalism.
ed.cit.. p.154.
12 Miroslav Hroch. “Do movimento nacional à nação plenamente formada: o processo
de construção nacional na Europa” in Balakrishnan (drg.). Um mapa da questão
nacional, ed.cit.. p.86.

Nesse sentido, Anderson teria razão em apontar em Gellner uma

visão parcial e redutora da criação “ideológica” do sentimento de

nacionalidade, mas sua crítica não impede o reconhecimento de que há

esforços políticos reais na constituição artificial dessa “imaginação”.

Diante desse problema, Miroslav Horch tenta unificar as duas concepções:

“A construção das nações nunca foi um mero projeto de intelectuais

ambiciosos e narcisistas, e as idéias não podiam circular pela Europa por

sua própria força inspiradora. Os intelectuais só podem ‘inventar’

comunidades nacionais se já existirem algumas pré-condições objetivas

para a formação de uma nação”12.



20

os

Anthony Smith, “O nacionalismo e os historiadores” in Balakrishnan (org.). Um
mapa da questão nacional, ed.cit., p.203.
14 Cf. “Trajetórias capitalistas” in Charles Tilly. Coerção, capital e Estados europeus:
990-1992. São Paulo. Edusp. 1996. p.215-224. '

diferentes teses sobre a relação entre nação e Estado possuem, elas

mesmas, um fundamento na heterogeneidade dessas formações. Anthony

Smith argumenta nesse sentido, trazendo o debate para o solo histórico e

geográfico: “há que observar o tipo de distinção traçado por Hugh Seton-

Watson e, num outro contexto, por Charles Tilly, entre as nações (e

Estados) contínuas e de emergência lenta, na Europa Ocidental e

Setentrional, e as ‘nações de projeto’, criadas pelo nacionalismo e na era

em que ele predominou. E claro que, no Ocidente, o processo de

‘formação de nações’ foi imprevisto e inintencional, forjando-se

Estados em torno de comunidades étnicas dominantes e, por sua vez,

transformando-se aos poucos em Estados nacionais. Em outras regiões,

esses processos exigiram estímulos externos e um ativismo planejado”13.

Smith, apesar de citar a obra de Charles Tilly, atribui uma não

intencionalidade ao processo de formação dos Estados nacionais. Uma

idéia que este autor, em seu livro Coerção, capital e Estados europeus

pretende justamente combater, mostrando o quanto o desenvolvimento do

capitalismo foi um fator fundamental para a configuração destes

Estados14.

Gellner e Anderson se encontram e se completam, apesar de suas

diferenças, ao iluminarem diferentes aspectos presentes na pluralidade dos

processos históricos de formação de nacionalidades. A perspectiva

histórica dá um novo sentido às reflexões teóricas que pretendem explicá-

la. Nesse sentido, o estudo de Hobsbawn intitulado “Nação e

nacionalismo desde 1780” já traz no título a demarcação histórica que

possibilita a compreensão dos termos. O livro começa justamente pela

afirmação da dificuldade de tratar o tema de modo abstrato: “os critérios

usados para esse objetivo - língua, etnicidade ou qualquer outro - são em
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15 Eric Hobsbawm. Nações e nacionalismo desde 1780. ed.cit.. p. 15.
16 O mesmo argumento é apresentado por Barman. diante da necessidade de entender a
especificidade brasileira: “Já que as nações são entidades subjetivas e normativas.
surgindo de e existindo em condições sociais, económicas e culturais particulares, uma
segunda precaução necessária é estudar tanto a nação quanto o Estado-Nação como
fenômenos estritamente históricos, em vez de tomá-los como conceitos universais e
abstratos, existindo independentemente de circunstâncias espaciais e temporais”
[tradução nossa] (Roderick J. Barman. Brazil: the forging of a nation. 1798-1852.
Stanford. SUP. 1988. p.3). Historicidade é o que pode chamar a atenção para a
especificidade do caso brasileiro. Assim, o particular ganha relevo diante de discussões
teóricas abstratas.

Nesse ponto, Hobsbawn se aproxima de Gellner, aceitando, após

uma análise do surgimento do sentido moderno da palavra nação em

várias línguas européias, a primazia do nacionalismo sobre a formação

efetiva da idéia moderna de nação. Mas como o próprio sentido do

conceito de “nação” é historicizado, torna-se anacrónico a utilização do

termo como sinónimo de “comunidade tradicional imaginada” para pensá-

lo no contexto histórico preciso da formação dos Estados nacionais: “Em

uma palavra, para os propósitos da análise, o nacionalismo vem antes das

nações. As nações não formam os Estados e nacionalismos, mas sim o

oposto”17.

si mesmos ambíguos, mutáveis, opacos e tão inúteis para os fins de

orientação do viajante quanto o são as formas das nuvens se comparadas

com a sinalização de terra”15. A metáfora utilizada não é arbitrária, ao

comparar os critérios que perfazem o “sentimento nacional” com signos,

Hobsbawn está criticando a ênfase antropológica na construção, sempre

imaginada, de “sentidos” capazes de consolidar e delimitar um grupo

social específico. Realizada “nas nuvens”, ela acaba perdendo o sentido

que eventualmente poderia ter, quando trazida para o solo conturbado dos

acontecimentos históricos16.

Ao colocar em perspectiva histórica também o conceito de

“nacionalismo”. Hobsbwan se afasta um pouco de Gellner. pois este

relaciona o conceito justamente com a iniciativa política de transformar a
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nação, pensada (até mesmo etimologicamente) enquanto “comunidade

tradicional”, em um Estado moderno. Em vez de identificar abstratamente

equação que une os termos à sua dimensão territorial (pensada não mais

de modo natural, mas como resultado histórico): “A equação nação =

Estado = povo e. especialmente, povo soberano, vinculou

indubitavelmente a nação ao território, pois a estrutura e a definição dos

Estados eram agora essencialmente territoriais”'

17 Eric Hobsbawm. Nações e nacionalismo desde 1780. ed.cit.. p. 19.
18 Eric Hobsbawm. “Etnia e nacionalismo na Europa de hoje”, op.cit.. p.272.
19 Ibidem. p.273.
211 Eric Hobsbawm. Nações e nacionalismo desde 1780. ed.cit.. p.32.

Como exemplo desse processo, Hobsbawn cita a unificação

italiana: “Estiveram exatamente no mesmo comprimento de onda de

Massimo d’Azeglio, que disse, depois de a Itália ser politicamente

unificada: ‘Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos’, isto é,

fazê-los a partir dos habitantes da península, que tinham toda sorte de

identidade, mas nenhuma baseada numa língua que eles não falavam e

num Estado que passara a existir por sobre suas cabeças”19. Hobsbawn

amplia aqui a tese original de Gellner, não é mais apenas o nacionalismo,

mas principalmente o Estado o fator que contribui para a formação da

nação. As identidades culturais são produzidas e subordinadas a uma

unidade político-territorial. Ora. o Estado não pode existir apenas como

“invenção” ou princípio “imaginado”, pois faz parte de sua definição a

soberania sobre um território definido. Assim, Hobsbawn reconstrói a

a unidade nacional e política, como Gellner, Hobsbawn ressalta a

intencionalidade jurídica e política presente no conceito: “O nacionalismo

é um projeto político e, em termos históricos, bastante recente. Ele afirma

que os grupos definidos como ‘nações’ têm o direito de formar e devem

formar Estados territoriais do tipo que se tornou padrão desde a

Revolução Francesa”18.
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21 Eric Hobsbawm. "Etnia e nacionalismo na Europa de hoje", op.cit.. p.273.
22 Eric Hobsbawm. Nações e nacionalismo desde 1780. ed.cit.. p.l 11.

A unidade do território, que também conforma uma unidade de

mercados e recursos, torna-se um fundamento essencial para a unidade

nacional e a unidade política. Além disso, as características do território

também afetam os meios para a construção dessa unidade: seu tamanho.

sua paisagem específica, sua história, tudo isso pode ser pensado como

fundamento de uma coesão “imaginada”, ao mesmo tempo em que o

espaço territorial estipula limites de fronteiras e soberania reais para o

Estado. A importância da língua e da cultura para a capacidade de

aglutinação de grupos sociais passa a ser necessariamente pensada, sob o

prisma do nacionalismo, a partir de um solo territorial comum, seja ele

real ou presumido.

uma faixa

O projeto nacionalista, na constituição plena de um Estado

moderno, envolve então uma dimensão territorial que não pode

descartada por uma abordagem culturalista: “Na prática, o projeto

geralmente significa exercer o controle soberano sobre

territorial tão contínua quanto possível, com fronteiras claramente

definidas e habitada por uma população homogénea, que compõe

corpo essencial de cidadãos”21. Assim, a dimensão territorial é um

elemento essencial do Estado, o que leva Hobsbawn a citar um geógrafo

para destrinchar o nó histórico entre Estado e nação: “Em um sentido

mais geral, o problema teórico, tão bem sumarizado no Tableau de la

geographie de la France de 1903 de Vidal de la Blanche, que tinha que ser

resolvido por qualquer Estado-nação, era ‘como um fragmento da crosta

da terra, que não é nem uma ilha nem uma península, e que não pode ser

considerado propriamente como uma única unidade pela geografia física,

chegou ao Estado de um país político e, finalmente, tornou-se uma pátria'.

Pois toda nação de tamanho médio tinha que construir sua unidade na

base de uma evidente disparidade”".
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23 Ver o primeiro capítulo “A particularidade histórica da Alemanha e a génese da
Geografia moderna” em Antonio Carlos Robert Moraes. A génese da Geografia
moderna. São Paulo. Hucitec. 1989. p. 15-75.
24 Anthony Giddens. “The nation as Power-Container”. in John Hutchinson & Anthony
Smith (orgs.). Nationalism. ed.cit.. p.34.

No século XIX, a constituição dos Estados nacionais é pensada e

incentivada, segundo Hobsbawn, pela ideologia de que a nação seria o

coroamento de um processo histórico de evolução, tanto territorial quanto

cultural, que terminaria na consolidação do Estado. Essa visão

retrospectiva, expressada por exemplo no historismo e no idealismo

filosófico alemães, identifica a própria noção de progresso (e não apenas

de um povo, mas de toda a humanidade) à idéia de Estado, considerado

como a maior e mais completa realização do espírito humano. Mas aqui

também o espírito não se descuida da matéria, o que explica o

desenvolvimento correlato da geografia alemã nesse período23.

A relação entre Estado, território e nação pode ser pensada, a partir

desse momento, em três dimensões principais, que ressaltam desde o

aspecto político até o histórico e cultural do território. A primeira

dimensão diz respeito à necessidade de estabelecimento de limites claros

para a soberania do poder estatal, como resume Giddens: “Uma nação só

existe quando um Estado possui um alcance administrativo unificado

sobre o território sobre o qual alega sua soberania. O desenvolvimento de

uma pluralidade de nações tem internamente como base a expansão

administrativa e a centralização, já que a fixação de fronteiras depende da

ordenação reflexiva de um sistema de Estado”-4. O texto de Giddens

retoma a definição weberiana de Estado, ou seja, a capacidade de deter o

monopólio da violência legítima sobre uma área delimitada de atuação. O

mais interessante, entretanto, é a idéia de uma “ordenação reflexiva do

sistema de Estado”, que aponta para a uma relação de determinação

recíproca entre a criação de uma burocracia centralizada e a possibilidade

de estabelecer fronteiras fixas, onde as diretrizes do Estado possam ser
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mesmo

controle sendo sancionado pela lei e controle direto dos meios de

violência interna e externa”25.

Mas as características naturais do solo não servem apenas como

base para a constituição do território. Quando pensadas como símbolos de

uma união nacional imaginada, no sentido de Anderson. as ‘‘paisagens

típicas” também constituem um elemento importante no fortalecimento

das lealdades nacionais. Partindo de uma abordagem antropológica, e não

de considerações geopolíticas, Thiesse ressalta justamente esse motivo,

em meio a outras características necessárias à consolidação de uma nação:

25 Ibidem. p.35.
26 F. Ratzel. “As leis do crescimento especial dos Estados” in Antonio Carlos Robert
Moraes (org.). Ratzel. São Paulo. Ática. 1990. p.73.

Diante desse complexo de Estados nacionais, a geografia teve de

enfrentar o problema da constituição de “territórios” a partir da relação

inicial de um grupo social com determinado “solo”. Em sua “Geografia

Política”, Ratzel parte justamente desse processo de apropriação

administrativa e cultural do solo, exposto na primeira seção, até chegar ao

desenvolvimento do “espaço político” inerente à soberania dos Estados:

“Exatamente porque não é possível conceber um Estado sem território e

sem fronteiras é que vem se desenvolvendo rapidamente a geografia

política: e embora mesmo a ciência política tenha freqiientemente

ignorado as relações de espaço e a posição geográfica, uma teoria do

Estado que fizesse abstração do território não poderia jamais, contudo, ter

qualquer fundamento seguro”26.

exercidas segundo sua soberania. Isso explica a ênfase no fundamento

institucional do Estado, que ao mesmo tempo garante e impõe a coesão

nacional, por meio de instituições e políticas administrativas: “O Estado-

nação, que existe em um complexo de outros Estados-nação, é um

conjunto de formas institucionais de governo que mantém um monopólio

administrativo sobre um território com fronteiras demarcadas, seu
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uma

uma

acaso

qualidades físico-

no tempo mítico,

do tempo

Essa imbricação entre natureza, tempo histórico e tempo mítico

envolve ainda um outro item citado por Thiesse em sua lista de elementos

necessários para a constituição de uma nação: a determinação de locais

históricos e simbólicos, onde os acontecimentos decisivos para a

constituição da idéia de unidade nacional ganham um corpo físico que

garante sua perpétua rememoração, necessária para fortalecer os laços de

solidariedade, real e imaginada, de uma comunidade.

carga

"Hoje em dia sabe-se muito bem estabelecer a lista dos elementos

simbólicos e materiais que uma nação digna do nome deve apresentar:

uma historia estabelecendo a continuidade com os grandes ancestrais, uma

série de heróis que servem como modelos das virtudes nacionais,

língua, monumentos culturais, um folclore, locais históricos e uma

paisagem típica, uma mentalidade particular, representações oficiais -

hino e bandeira - e identificações pitorescas - costumes, especialidades

culinárias ou animal emblemático”27.

A dimensão política, contudo, não está ausente nesse processo de

incorporação da paisagem como elemento simbólico da união nacional. O

conceito de “imaginário territorial” aponta para a utilização política da

representação da paisagem natural como princípio de justificação da

consolidação das fronteiras nacionais: “A produção do imaginário

territorial da nação não pode prescindir de uma fonte de legitimação

poderosa: a natureza. O recurso às características e

geográficas do território ancora

libertando-o da pesada

histonco “ .

’7 Anne-Marie Thiesse. La création des identités nationales: Europe XVIIIe-XXe siècle.
Paris. Seuil, 1999. p. 14.
"'X ,Demétrio Magnoli. O corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no
Brasil (1808-1912). São Paulo. Modema/Ed. da Unesp. 1997. p.40.

o espaço da pátria

de contingência eo
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No Brasil, a obra de Francisco Adolfo de Varnhagen. um dos mais

ativos membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se esforçou

em identificar tais locais emblemáticos, no sentido de estabelecer uma

relação fundamental entre história e espaço, útil para a elaboração do

passado heroico de um Estado recém criado: “Se à historiografia cabia

auxiliar e promover a unidade nacional, não apenas descrevendo

processos, mas apontando exemplos, a localização dos acontecimentos

guardava especial relevância. Varnhagen elegeu cenários nos quais se

desenrolaram acontecimentos que avaliou como fundamentais para a

afirmação da identidade nacional”29.

■9 Amo Wehling. Estado, história, memória: Varnhagen e a construção da identidade
nacional. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1999. p.70.

Roderick Barman. Brazil: the forging of a nation. ed.cit.. p.l. (nota)

Estudando o processo de formação do império, o historiador

Roderick Barman ressalta a especificidade do processo de formação da

nação brasileira: “Nação e Estado-Nação são distintos

conceituais [...] Quando estudados enquanto fenômenos históricos.

entretanto, é extremamente difícil distinguí-los. [...] no caso do Brasil a

emergência e auto-percepção enquanto nação e a formação do Estado-

Nação ocorreram quase simultaneamente”30. Embora reconhecendo a

importância e necessidade de observar a incorporação histórica dos

conceitos, as análises de Barman se concentram apenas nos meandros da

política cotidiana do império, deixando em segundo plano os aspectos

culturais que envolvem a formação, real e simbólica, da nação, do Estado

e do território. Além disso, sua percepção equivocada do aspecto

em termos

A identidade nacional, como vimos no debate entre Gellner e

Anderson, está diretamente ligada à invenção ou imaginação de uma

unidade. Assim, no caso específico da criação do Estado nacional

brasileiro, os conceitos adquirem uma concretude que reforça a

possibilidade de síntese das abordagens culturalista e geopolítica.
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Pensar a especificidade brasileira no contexto das teorias de

Gellner e Anderson significa pensar, no sentido de Hobsbawn, o quanto a

idéia de território consolida a unidade cultural e política da nação. Este é o

caminho proposto, por exemplo, por Lia Osório Machado: “A afirmação

de que, no Brasil, o nascimento do Estado precedeu ao da nação tem sua

razão de ser. Não obstante, seria um equívoco pensar que foi um caso

excepcional: não foram poucos os Estados modernos que se formaram

antes que a ‘consciência nacional’ tivesse adquirido um sentido político

pleno. Por outro lado, o que sim poderia distinguir o Brasil foi a

reprodução de uma imagem do Estado como organismo territorial e

produto da unidade política das elites regionais, e não como Estado-

Nação”32.

A importância da reflexão sobre o território para a compreensão

dos conceitos de nação e Estado também está presente em dois outros

estudos importantes: “O corpo da Pátria”, de Demétrio Magnoli. e

“Estado e nação na crise dos impérios ibéricos no Prata", de João Paulo

31 Ibidem. p.5.
'■ Apud Demétrio Magnoli. O corpo da pátria, ed.cit.. p. 13 1.

geográfico (que na verdade supera em muito os limites estabelecidos por

supostas fronteiras naturais) levam-no a desconsiderar a crucial

importância das relações políticas e económicas entre o Brasil e o resto do

mundo, nas primeiras décadas após a independência: “Por causa de sua

localização geográfica, efetivamente isolada por um oceano e por florestas

tropicais, a nova nação se desenvolveu em grande medida sem ser afetada

pelo curso dos acontecimentos internacionais”31. O que seria, segundo

Barman, um argumento a favor do estudo da especificidade brasileira para

a compreensão histórica dos conceitos de Estado e nação transforma-se

em um ponto fraco de sua abordagem, que compromete até mesmo a

realização de suas pretensões teóricas.
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Essa perspectiva histórica é fundamental, pois contribui para

resolver a aparente dicotomia entre Gellner e Benedict, apontando

também para a especificidade do caso brasileiro. Assim, retomando a

idéia de Hroch, surge uma nova questão: quais as pré-condições objetivas

para a formação de uma nação, no caso do Brasil? Aqui, o surgimento da

nação e a conquista efetiva do território se encontram em uma relação de

determinação recíproca, que não pode ser deixada de lado.

As dificuldades apresentadas pelas interpretações de Anderson e

Gellner para a análise do caso brasileiro não devem ser resolvidas,

33 João Paulo Pimenta. Estado e Nação na crise dos impérios ibéricos no Prata. 1808-
1828 (Dissertação de mestrado). FFLHC-USP. 1999. p.39.
34 Demétrio Magnoli. O corpo da pátria, ed.cit.. p.77.
” João Paulo Pimenta. Estado e Nação.... op.cit.. p.39.

Pimenta33. No primeiro, o papel da “imaginação geográfica” é estudado

como fator importante para a justificação e definição das fronteiras do

território brasileiro: “O Tratado de Madri une as pontas do discurso

ideológico. Absorvido como chave diplomática das fronteiras brasileiras,

funciona como depositário da epopéia territorial bandeirante que

reafirmou o direito primordial inscrito no mito da Ilha-Brasil. Assim, a

realidade geográfica anterior à história franqueava o seu caminho,

consubstanciando-se como realidade política: o corpo da Pátria”34. Já no

estudo de Pimenta, a ênfase recai sobre o processo de independência e .

criação dos Estados nacionais latino-americanos, a partir do progressivo

domínio sobre um território que, na era colonial, não reunia as qualidades

necessárias para a implementação de um Estado: “A espacialidade das

áreas coloniais era, e sempre foi, imprecisa, já que os Estados

monárquicos nunca tiveram um exato conhecimento de seus limites,

marcos, jurisdições, utilização social, etc. Tinham, sim, idéias gerais e

globalizantes que. do ponto de vista da administração colonial.

homogeneizavam áreas bastante heterogéneas”35.
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sobre

entretanto, pelo simples abandono dessas perspectivas de compreensão

dos conceitos. Antes, é possível contrapor as duas abordagens para

vislumbrar um momento onde a comunidade imaginária é pensada ao

mesmo tempo como fim e meio da configuração efetiva de um Estado

nacional

Neste caso, mesmo as condições descritas por Hobsbawn são

postas em questão. No Brasil o território era imaginado como pré-

existente, baseado justamente em sua continuidade, ou melhor sua

continentalidade, mas, a) ele não era inteiramente habitado; b) sua

população não era homogénea e c) não se pode dizer que a formação do

Estado nacional brasileiro esteja baseada na constituição de um corpo

essencial de cidadãos, até porque ela se realizou em um império

escravocrata, enquanto Hobsbawm tem como parâmetro a sociedade

européia pós Revolução Francesa .

Nesse sentido, é justa também a crítica à interpretação de Anderson

a constituição das nações latino-americanas, apesar de seu

reconhecimento da especificidade desses processos: “Os novos Estados

americanos do final do século XVIII e início do século XIX são de

interesse incomum, por parecer quase impossível explicá-los em termos

dos dois fatores [língua e religião] que, provavelmente por poderem ser

facilmente deduzidos a partir dos nacionalismos da Europa de meados do

século, têm sido dominantes em muito do pensamento europeu a respeito

do surgimento do nacionalismo"’36. A especificidade da América é. sem

dúvida iluminada pela abordagem culturalista, mas o papel do Brasil nesse

contexto vai ainda além, o que de certa forma também mostra a

36 Benedict Anderson. Nação e consciência nacional, ed.cit.. p.57.
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fragilidade de uma perspectiva puramente antropológica, que deixa de

lado fatores políticos, económicos e históricos relevantes37.

Além disso, a experiência brasileira envolve um aspecto deixado

em segundo plano por Anderson: o da lealdade coagida, ou seja, a

imposição de uma unidade cultural e política pela força, que afinal

também caracteriza o sentido moderno do conceito de Estado nacional.

A coerção faz parte da própria definição weberiana de Estado

nacional. Assim, não se pode menosprezar o caráter muitas vezes violento

da formação de comunidades imaginárias, o que também remete ao

problema das condições e elementos necessários para a consolidação da

unidade nacional. Um exemplo destes embates violentos, no contexto

brasileiro, foi o desfecho da revolta pernambucana de 1817: “... a

revolução não chegou a liberar as forças que poderiam transformar a

tendência centrífuga latente nas diversas partes do sistema imperial na

América (nesse caso, em Pernambuco e sua área de influência) em

alternativa política de tipo nacional, alternativa sempre referida a um

território (real ou virtual) e a um conjunto de normas, valores, instituições

e símbolos (de vigência efetiva ou virtual) que lhe confeririam

visibilidade”39. Atento à especificidade brasileira, Jancso e Pimenta

37 Cf outras críticas a Anderson sobre essa questão em João Paulo Pimenta. Estado e
Nação.... op.cit.. p.42.

Roderick Barman. Brazil: the forging of a nation. ed.cit.. p.5.
39 István Jancsó e João Paulo G. Pimenta. “Peças de um mosaico (ou apontamentos para
o estudo da emergência da identidade nacional brasileira)” in Carlos Guilherme Motta
(org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira. São Paulo. Senac. 1999. p. 159.

Barman, ao descrever a importância da centralização administrativa para a

manutenção da unidade política e territorial do império, nota esse

problema: “Como a experiência brasileira atesta, a formação de um novo

Estado-Nação pode conter um grau de coerção para assegurar a

obediência de povos e territórios obrigados, não importar quais sejam suas

preferências, a pertencer à nova nação”38.
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e

Sob a influência dos acontecimentos europeus, o conceito de nação

está presente tanto na fala dos revolucionários nacionalistas quando no

discurso dos que os combatem. O recurso a esta idéia é parte orgânica da

fala dos que questionam o poder central (seja da metrópole ou do

império), para a qual a nação é depositária de uma herança comum a ser

preservada: “É preciso ter em mente que nas primeiras décadas do século

XIX o conceito de nação, ainda que carregado de enorme fluidez.

espalhava-se rapidamente pelo universo atlântico, deslocando-se para o

centro dos ideários políticos. Ainda que comportando grandes variações

de conteúdo, essa idéia sempre contemplava duas variáveis definidoras da

comunidade cuja natureza pretendia expressar: uma herança (memória e

história) e um território, ambos comuns aos membros da nação”4'1

ressaltam a possível virtualidade do território, unindo então em suas

considerações sobre a génese da nação a abordagem culturalista com a

política. A “alternativa nacional” teria como um dos atributos

fundamentais a visibilidade, mesmo que virtual, de fronteiras definidas e

soberania sobre um determinado território. Isso mostra o quanto a

discussão sobre o caráter ideológico dos símbolos e elementos

constituintes da nação é importante. Mas se pensarmos o território do

Brasil no século passado, veremos que nele realidade e virtualidade se

encontram, ou seja, deparamos com a realidade da demarcação territorial

e a virtualidade dessa mesma demarcação, uma vez que o território era

pouco conhecido, não colonizado, e ainda possuía poucas vias de

transporte e redes de comunicação.

40 Ibidem. p. 159.
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41 limar Rohloff de Mattos. O tempo Saquarema: a formação do Estado imperial. 4.ed..
Rio de Janeiro. Access. 1999. p.81.

A unidade nacional do império brasileiro se impôs a partir da

criação de laços culturais e políticos. Neste processo, o território emergiu

como o elemento comum a partir do qual os vínculos de solidariedade e

lealdade deveriam ser construídos: “Se a nação não se apresentava como

um corpo uno e indiviso, e assim negava a sua definição moderna e

revolucionária, o território do Império devia ocupar o seu lugar, sendo sua

integridade e indivisibilidade um dogma político”41



34

2-0 Império e a Formação Territorial do Brasil

“0 território do Império não constitui somente
a sua mais valiosa propriedade; a integridade, a
indivisibilidade dele é de mais a mais não só
um direito fundamental, mas um dogma
político. E um atributo sagrado de seu poder e
de sua independência; é uma das bases
primordiais de sua grandeza interior e exterior”
José Antônio Pimenta, Marquês de São
Vicente. .

Apresentando as “Memórias da Balaiada”, de autoria de Gonçalves

de Magalhães e publicada originalmente na Revista do Instituto Histórico

e Geográfico. Luiz Felipe de Alencastro sintetiza o problema

historiográfico colocado pela unidade nacional e territorial brasileira.

Parodiando o texto de Magalhães, afirma que: “O balaio de cocos

provinciais atado ao cetro carioca sacudiu-se por décadas, ameaçando se

esborrachar nas praias do Atlântico, num ribombo parecido com o que
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vice-reinos

se a

1 Luiz Felipe de Alencastro. Memórias da Balaiada: introdução ao relato de Gonçalves
de Magalhães. Revista Novos Estudos (23) São Paulo. Cebrap. mar. 1989. p.7.

Em outra ocasião, Alencastro afirma que a formação do Estado

brasileiro articulou-se em torno de dois grandes programas: um, referente

à inserção das instituições imperiais nas possessões lusitanas da América;

outro, relativo à integração do território em torno da capital do vice-reino,

ou seja, o Rio de Janeiro. Ainda de acordo com Alencastro. o problema é

que o poder central “não possuía nem as forças nem os meios para

estruturar o espaço pluridimensional herdado da metrópole”

De fato, a extensão do território e a dispersão da população

impunha severos desafios à estratégia centralizadora, frequentemente em

choque com identidades e interesses de alcance regionais, forjados

durante a colonização.

grandeO processo histórico mencionado, como veremos, foi em

parte conduzido pelo imperativo territorial, fundamento da unidade e da

identidade que se pretendia construir. Articular o agregado colonial

lusitano em torno de um centro de força “interiorizado” e transformar o

“território virtual”, que só existia no plano do dogma e da ideologia, em

território real, ou seja organicamente integrado e valorizado, foi uma das

tarefas cruciais postas aos agentes centralizadores da elite imperial.

Transfigurada inúmeras vezes, essa tarefa continuaria em pauta para a

elite brasileira durante séculos, até que a industrialização criasse as

condições efetivas para a sua realização.

ecoava no Pacífico quando implodiam os vice-reinos espanhóis.

Entretanto, o processo histórico materializado na unidade mantida do

vice-reino português desaparece nas brumas do passado, como

questão tivesse sido solucionada de vez em 1822, ou melhor ainda, em

1808.”*



36

Na perspectiva do território, e não apenas dela, a herança colonial

foi sobretudo a da desagregação, conforme sugere um ensaio de Sérgio

Buarque de Holanda, que se tornaria um clássico da historiografia

brasileira3. Ele lembra que: “Um observador atilado, o francês Horace

Say, que veio em 1815, escreverá mais tarde, sem grande exagero, que o

nome do Brasil constituía, de certo modo, a ‘designação genérica das

possessões portuguesas na América do Sul, mas que não existia, por assim

dizer, a unidade brasileira’.4.

Nos séculos XVI e XVII, a política de colonização levada a cabo

pela Coroa portuguesa, por meio do regime de capitanias hereditárias.

teve como resultado a emergência de estruturas produtivas autónomas e

' Luiz Felipe de Alencastro. O fardo dos bacharéis. Revista Novos Estudos (19) São
Paulo. Cebrap. dez. 1987. p.69.
3 Trata-se de "A herança colonial - sua desagregação” in Sérgio Buarque de Holanda
(org.). História Geral da Civilização Brasileira. 6.ed.. São Paulo. Difel. 1985. tomo II.
vol. 1. p. 9-39.
4 Ibidem. p. 16.
5 A respeito do uso recorrente do vocábulo “Brasil” nas análises historiográficas que se
referem ao século XVI. o geógrafo André Roberto Martins considera que “O próprio
emprego do termo ‘Brasil’ já induz a erro, pois é como se ele existisse desde sempre,
cumprindo um papel predestinado. E no entanto sabemos que. a rigor, só se pode falar
em um Brasil unificado politicamente no II Império, quando finalmente, foram
sufocadas as rebeliões que sacudiram o período regencial”. Cf. Como se constituiu a

Em grande parte das obras voltadas para a divulgação da história

brasileira, o “balaio de coco provinciais” - na expressão de Alencastro -

ou as “possessões portuguesas na América do Sul” - citadas por Horace

Say - se transfiguram em um enigmático Brasil-Colônia, corpo político e

territorial relativamente coeso, depositário do germe do futuro Estado

independente e dos grandes mitos fundadores da nação brasileira.

Contudo, esse corpo político jamais chegou a se constituir. A América

portuguesa foi fragmentada praticamente em diferentes colónias, cujos

contornos territoriais flutuaram em função das estratégias de

administração adotadas pela metrópole5.
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rede de “fronteiras internas”? Revista do Departamento de Geografia (5) São Paulo.
FFLCH-USP. 1991. p.74-75.
6 Sérgio Buarque de Holanda. “A herança colonial...”, op.cit.. p.16.
7 Cf. Pedro Octavio Carneiro da Cunha, “A fundação de um império liberal” in Sérgio
Buarque de Holanda (org.). História Geral da Civilização Brasileira, ed.cit.. p. 143.

Pedro Octavio Carneiro da Cunha. “A fundação de um império liberal” in ibidem.
p. 143.

Horace Say comenta a pouca autoridade do governo geral,

instalado desde 1549, sobre as possessões lusitanas da América “É certo,

acrescentava, que ‘um governador-geral residiu na Bahia até meados do

século passado e depois se transferiu para o Rio de Janeiro. Estava longe,

contudo, de exercer autoridade ativa e influente sobre a área que vai do

Amazonas ao Prata. O governo da metrópole mantinha comunicações

diretas e frequentes com cada uma das capitanias; a posição geográfica

das que se achavam no norte fazia com que se tornassem inevitáveis essas

comunicações diretas”6. A esse respeito, Pedro Otávio Carneiro da Cunha

destaca que nem mesmo a elevação das colónias portuguesas na América

à categoria de Vice-Reinado e a transformação do Rio de Janeiro em

capital representaram mudanças administrativas importantes no sentido da

centralização: “é preciso lembrar que a mudança da “capital” em 1763

não significava, do ponto de vista da unidade nacional, mais do que uma

transladação de honrarias. O vice-rei no Rio cuidava exclusivamente das

capitanias meridionais”7. O Norte, por sua vez ,“ dividia-se em três

regiões: a baiana (de Sergipe ao Espírito Santo); a pernambucana, que

abrangia a Amazônia e atraía Mato Grosso e metade de Goiás. Três

cidades, Salvador, Recife e Belém (alternado ainda com São Luiz)

comunicavam-se com Lisboa...”8

desagregadas, marcadas pelo peso decisivo do poder local, em especial

das câmaras municipais. A fragmentação política sobreviveu - e até se

aprofundou - ao fim das capitanias hereditárias e às reformas

administrativas ensejadas pelo marquês de Pombal.
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desejadas pela metrópole, já que “um vice-rei que tivesse nas mãos o

controle da colónia se tornaria mais poderoso que o próprio rei10.

Nesta perspectiva. muito antes de obedecer u.

deliberada da Coroa portuguesa, baseado no velho princípio do “divide et

A fragmentação do poder nas colónias lusitanas da América é

explicada de múltiplas maneiras pelos historiadores. Sérgio Buarque de

Holanda atribuí a Clemens Branderburg uma teoria bastante difundida a

esse respeito: a de que o fortalecimento das administrações locais - e o

consequente enfraquecimento do governo geral - resultou de uma política

deliberada da Coroa portuguesa, que temia a emergência de um centro de

força nas possessões coloniais poderoso o suficiente para opor resistência

à ação da metrópole. Assim sendo, favorecer os regionalismos seria criar

uma espécie de escudo protetor contra possíveis projetos de

emancipação.9 José Murilo de Carvalho retoma esse mesmo argumento,

afirmando que as consequências negativas dos conflitos de jurisdição e a

falta de entrosamento entre as autoridades instituídas na colónia eram

9 Sérgio Buarque de Holanda. “A herança colonial...”, op.cit.. p.23.
10 José Murilo de Carvalho. “Federalismo e centralização no Império Brasileiro: história
e argumento”. Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte. Ed.
UFMG. 1988. p.235.
11 Luiz Felipe de Alencastro. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul
— séculos XVI e XVII, São Paulo. Companhia das Letras. 2000. p.9.

a uma estratégia

Luiz Felipe de Alencastro, por sua vez, analisa o problema em

outra perspectiva, que interessa diretamente aos propósitos deste trabalho.

De acordo com ele, não existe continuidade possível entre o território

colonial e a história nacional, já que a colonização portuguesa não gerou

um corpo político e territorial articulado, mas estabeleceu um

“arquipélago lusófono”, composto pelos diversos enclaves da América

portuguesa (a zona de produção escravista) e pelas feitorias de Angola (a

zona de reprodução de escravos). Este arquipélago, segundo ele. se

constituiria em um “espaço aterritorial”11 por excelência.
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formavam a outra face da fragmentação das terras luso-americanas.

recorrentes

Em muitos sentidos, a chegada da Corte portuguesa, ocorrida em

1808. representa um ponto de inflexão importante em direção ao processo

de formação do arcabouço territorial brasileiro. Neste momento, instaura-

Esse processo envolveu um ambicioso projeto político, que tinha

como horizonte a construção da nação, da sociedade e do território

brasileiros. Como lembra Antônio Carlos Robert Moraes, “tratou-se de

De uma forma ou de outra, o longo processo de formação territorial

do Brasil, que soldou o corpo político do país e manteve unido o “balaio

de cocos provinciais”, foi desencadeado a partir de um momento de

ruptura, não apenas das relações com a metrópole, mas também dos

vínculos seculares que amarravam as possessões lusitanas dos dois lados

do Atlântico.

reina”, a desagregação colonial seria um reflexo da bipolaridade social e

económica instituída pela colonização da América Lusitana, já que o

“pulmão” das atividades produtivas ali instaladas eram as feitorias

africanas. Os sólidos vínculos estabelecidos no eixo do Atlântico Sul

um processo simultâneo de construção de uma sociedade e de um

território, de uma sociedade que tinha na construção do território forte

elemento de identidade. Em função disso, deve-se considerar também o

papel desempenhado pela formação territorial na armação da vida política

do país, com o realce das ideologias geográficas nos momentos de ruptura

ou crise institucional. A prática das transformações pelo alto, tão

na história do Brasil - não raro buscou legitimação

sustentando-se no argumento da necessidade de manutenção da

integridade territorial12. Sem dúvida, as ideologias geográficas elaboradas

pelo império nascente pertencem a esta tradição e a esta prática.

12 Antonio Carlos Robert de Moraes. Bases da formação territorial do Brasil. São Paulo.
Hucitec. 2000. p.24.
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Contudo, definir um ponto de inflexão não é suficiente para

apreender as especificidades do processo histórico que deu origem a

unidade nacional e territorial brasileira.

Em linhas gerais, tratava-se recolocar em novas bases as relações

entre a metrópole e colónia, a serem fundamentadas no princípio das

relações de parceria entre o centro e as partes e na unidade política do

13 Sobre o enraizamento da Corte no Rio de Janeiro ver Maria Odila Silva Dias. “A
interiorização da metrópole (1808-1853)” in Carlos Guilherme Mota (org.). 1822:
dimensões. 2.ed.. São Paulo. Perspectiva. 1986. p. 160-184.
14 Istvan Jancsó e João Paulo G. Pimenta. “Peças de um mosaico (ou apontamentos para
o estudo da emergência da identidade nacional brasileira)” in Carlos Guilherme Mota
(org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira - formação: história. São Paulo. Ed.
Senac, 1999. p. 154.
15 Na obra A utopia do poderoso império - Portugal e Brasil: bastidores da política
1798-1822. Rio de Janeiro. Sette Letras. 1994.

se finalmente uma rede de subordinações, comandada por um centro de

forças interiorizado, representado pelo Rio de Janeiro, nova capital do

império13. Sobre este tema, Istvan Jancsó e João Paulo G. Pimenta

afirmam que: “O tradicional equilíbrio político entre as capitanias, ou,

mais exatamente, entre os grandes centros de convergência do espaço

luso-americano, cada qual ligado a Lisboa, onde se realizava a unidade do

todo por eles formado, foi bruscamente substituído por outro que

instaurava uma hierarquia de espaços sociais que anteriormente

relacionava-se horizontalmente, alteração que, subordinando as outras

regiões ao Rio de Janeiro, tinha imediato sentido prático”14

Em primeiro lugar, é preciso buscar as raízes desse processo.

fincadas em um momento anterior da história, no contexto dos projetos

reformistas elaborados em conjunto por ilustrados da metrópole e da

colónia. Seguindo os passos de Maria de Lourdes Viana Lyra15.

encontramos o peso decisivo da questão territorial nesses projetos, que

desde o final do século XVIII buscavam transformar o combalido império

colonial lusitano em um poderoso império luso-brasileiro.
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mas

Entretanto, no contexto das reformas ilustradas, a proposta de

criação de dois “centros de força” era sustentada com base em argumentos

de ordem geoestratégia: era preciso estruturar a administração do território

de forma a facilitar a defesa da “cadeia dos nossos estabelecimentos” e

resistir ao ataque dos “poderosos vizinhos”. Para assegurar os limites

“naturais” do império no Novo Mundo, era preciso também obedecer aos

Portanto, o remanejamento territorial, presidido pelo incremento

dos “centros de força” interiorizados, entrou em pauta ainda no contexto

da “utopia do poderoso Império” atlântico, como parte do programa de

revitalização das possessões coloniais.

conjunto. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. ministro da Marinha e de

Ultramar e principal articulador dos projetos de reforma, preconiza em

1798 a necessidade de reorganização administrativa das possessões

lusitanas na América nos seguintes termos: “Para assegurar os meios de

nossa superior força é que com olhos políticos se deva estabelecer a

divisão de nossas capitanias, e aí salta aos olhos a necessidade que há de

formar dois grandes centros de força, um ao Norte e outro ao Sul, debaixo

dos quais se reúnam os territórios que a natureza dividiu tão providamente

em dois rios, ao ponto de fazer ver que esta concepção política é ainda

mais natural do que artificial”16.

É certo que não se tratava de uma idéia nova. Ela dialogava com a

divisão efetuada em 1621, durante a União Ibérica, na qual o Estado do

Maranhão, com sede em São Luís, foi separado do Estado do Brasil. Mais

tarde, em 1757, ele seria substituído pelo Estado do Grão-Pará, Maranhão

e Rio Negro, com sede em Belém. O Estado do Grão-Pará foi extinto em

1772. mas as capitanias amazônicas permaneceriam completamente

desvinculadas das do resto do Estado do Brasil.

16 Ibidem. p.73.
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Com a chegada da Corte, o Rio de Janeiro passa a ser o “centro de

força” de todo o Estado Português, e não apenas de seus enclaves

desígnios da natureza. Assim, dom Rodrigo acreditava serem as capitanias

do norte e centrais, interligadas pelos rios que desaguam na Amazônia.

"destinadas pela natureza a dependerem de um vice rei que resida no

Pará”, 17 enquanto as demais, comandadas pelo eixo da bacia do Prata.

deviam depender do Rio de Janeiro. Mais tarde, o imaginário territorial do

império independente teria como desafio sobrepor a cisão naturalizada no

discurso de dom Rodrigo, unificando o território e a nação brasileira do

Amazonas ao Prata.

17 Discurso feito pelo limo, e Exmo. Sr. D. Rodrigo de Sousa Coutinho. na abertura da
Sociedade Real Marítima, em 22 de dezembro de 1798, apud Maria de Lourdes Viana
Lyra. A utopia do poderoso império, ed.cit.. p.77.
ls Maria de Lourdes Viana Lyra. A utopia do poderoso império, ed.cit.. p.46.

De acordo com o trabalho de Viana Lyra, no plano administrativo,

a ênfase das reformas estava principalmente na defesa, e não no

estabelecimento de inter-relações recíprocas e de parceria entre as

diversas partes americanas do novo império a ser edificado. Entretanto, a

defesa pressupõe o conhecimento e uma maior articulação do território.

Assim, ela afirma que “também nesse contexto inserem-se as iniciativas

de organização de expedições científicas para desbravar o Brasil, mapear

suas terras, reconhecer sob novos ângulos a capacidade de seus recursos,

difundir e incrementar o estudo da natureza e o conhecimento de novas

técnicas de cultivo” . Essas expedições, além de ampliar parcos

conhecimentos acerca das paisagens naturais das regiões percorridas,

revelavam suas potencialidades agrícolas e minerais e também abriam

novos caminhos interiores, que poderiam servir para escoar a produção e

aumentar as riquezas do tão necessitado Reino. Em conjunto, elas

produziram verdadeiros tratados de geografia, cuja utilidade eram

incontestável.
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imediata providência sobre a comunicação entre o Rio de Janeiro e o Pará

são exemplos de medidas objetivas na prática criadora de elos de união do

todo, ate então chamado genericamente Brasil”' .

No plano do território, o processo de centralização envolveu a

abertura de caminhos interiores, necessários para iniciar o processo de

integração entre as diversas capitanias. Maria de Lourdes Viana Lyra

aponta o esforço realizado neste sentido: “Empenhava-se o governo em

uma prática que, por três séculos, havia sido evitada. A abertura de novas

estradas ou melhoria das antisas vias de acesso ao Rio de Janeiro e a

19 Cf. Maria Odila Silva Dias. “A interiorizaçâo da metrópole (1808-1853)”. op.cit.,
p. 160-184.
JJ Maria de Lourdes Viana Lyra. A utopia do poderoso império, ed.cit.. p. 137.

Entretanto a unidade nacional e territorial do vice-reino não poderia

estar garantida a priori nesse momento. O território real trazia as marcas

dos séculos de colonização, sob a forma de uma complexa trama de

interesses regionais forjados em cada um dos enclaves, que se traduziam

em conflitos internos das mais diversas ordens. Em outras palavras: o

território era uma testemunha do passado. Em nome do território

“virtual”, aquele que se queria unido do Amazonas ao Prata, mas contra o

território “real”, composto de enclaves desarticulados e dominados por

elites talhadas por diferentes interesses económicos e dispostas a lutar

pelo domínio das suas “regiões”, começava a se erguer o poder

centralizador da Corte. A história registra de múltiplas maneiras a

dificuldade dessa tarefa, e as muitas acomodações que foram necessárias

para realizá-la.

a Corte
/

americanos. Transformada em “metrópole interiorizada”,

portuguesa instalada no Rio de Janeiro assumia a função de dominar.

controlar e explorar o conjunto das possessões existentes no continente. 19
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Também os relatos das missões de reconhecimento do território

Maria Odila Silva Dias ressalta a importância das viagens de exploração na produção
de conhecimentos sobre as características do território e na abertura de caminhos
interiores: “Além dos estrangeiros, continuaram os viajantes e engenheiros nacionais a
explorar o interior do país, e a realizar levantamentos e mapas topográficos para o que
foi especialmente criada uma repartição no Rio de Janeiro. Levantou-se uma carta
hidrográfica das capitanias compreendidas entre o Maranhão e o Pará: foram enviadas
expedições para examinar os rios tributários do Amazonas. Tentaram dar acesso ao
comércio de Mato Grosso pelos Rios Arinos, Cuiabá e Tapajós, ligando Mato Grosso
por via fluvial e terrestre a São Paulo. Através do Guaporé. Mamoré e Madeira.
encontraram o caminho que poria em contato o Amazonas com os sertões do interior do
país". Ver Maria Odila Silva Dias. “A interiorização da metrópole (1808-1853)”.
op.cit.. p. 183.

Ainda segundo Viana Lyra, é apenas neste novo contexto, no qual

se buscava a efetiva ocupação integradora do território, que tais obras se

tornaram viáveis. Aliás, é o mesmo dom Rodrigo de Souza Coutinho

quem, em carta ao seu amigo José Bonifácio de Andrada e Silva, relata os

progressos que já haviam sido alcançados em 1810. apenas dois anos

depois da chegada da Corte: “Sobre o seu Brasil pode estar descansado;

são grandes os seus destinos e o melhor dos príncipes tem feito a seu

respeito tudo o que era possível fazer em tão pouco tempo. Liberdade de

comércio, a mais ampla e debaixo dos princípios mais liberais [...]

Permissão ao estabelecimento de todas as manufaturas. Introdução de

todas as culturas preciosas e que o Brasil ainda não possuía. Abertura de

todas as comunicações do interior, tanto por água qual o de Goiás pelo

realizadas nesse período, muitas das quais traduzidas em documentos

cartográficos importantes “ , foram publicados nas páginas da Revista

Trimestral do IHGB. Não é difícil dimensionar o tamanho das

dificuldades impostas a estes desbravadores, que lutavam contra toda

sorte de obstáculos naturais - as cachoeiras são citadas em quase todos

eles - e não raro encontravam entre os grupos indígenas ferozes

opositores. Além disso, as comunicações interiores implicam em obras

relativamente custosas - tais como a construção de pontes e a abertura de

caminhos terrestres margeando os pontos intransitáveis dos rios.
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Tocantins [...] rio Doce e muitas outras como para o Maranhão, para o

Mato Grosso, etc, sem esquecer os estabelecimentos de Guarapuava, na

sua capitania, onde se tem entrado como força para segurar o Paraná e as

cabeceiras do Uruguai, e organizando outras novas terras para a criação de

gado, unir a um tempo a fácil comunicação do que se conquistou no país

das Missões com as capitanias de São Paulo e de Rio Grande”" .

Conquista, valorização produtiva e integração do território estavam se

transformando em palavras de ordem.

Se o objetivo passa a ser ò da integração, até mesmo a situação

geográfica da capital passa a ser frequentemente questionada. Escrevendo

de Londres, no Jornal “O Correio Brasiliense”, em 1813, Hipólito José

da Costa já atenta para a inadequação do Rio de Janeiro como capital do

futuro império do Brasil. Retomando as mitologias medievais acerca do

paraíso terreno, ele propõe que a sede do novo império seja deslocada

para o “interior central”, de onde partiriam as rotas e caminhos destinados

a estruturar o território em torno de um mesmo ponto de convergência:

“O Rio de Janeiro não possui nenhuma das qualidades que se requerem da

cidade que se destina a ser a capital do império do Brasil; e se os cortesãos

que para ali foram tivessem assaz patriotismo (...) se iriam estabelecer em

um país do interior central, e imediato à cabeceira dos grandes rios,

edificariam ali uma nova cidade; começariam por abrir estradas que se

dirigissem a todos os portos do mar e removeriam os obstáculos naturais

que têm os diferentes rios navegáveis, e assim lançariam os fundamentos

do mais extenso, ligado, bem defendido e poderoso império, que é

possível que exista na superfície do globo no estado atual das nações que

o povoam. Este ponto central se acha nas cabeceiras do famoso Rio São

Francisco. Em suas vizinhanças estão as vertentes de caudalosos rios, que

se dirigem ao Norte, ao Sul, ao Nordeste, ao Sudeste, vastas campinas

para a criação de gados, pedras em abundância para toda a sorte de

" Maria de Lourdes Viana Lyra. A utopia do poderoso império, ed.cit.. p. 141.
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minas

0 Brasil

a traçar os novos rumos do império.

Esta mesma duplicidade iria aparecer após a vitória da Revolução

Liberal do Porto, no contexto da reunião das Cortes de Lisboa, destinadas

José Bonifácio de Andrada e Silva, integrante do grupo de

reformistas ilustrados liderado por dom Rodrigo de Souza Coutinho. era

em 1821 vice-presidente da junta provisória de São Paulo. O programa

que escreveu para os deputados paulistas demonstra sua intenção de

modernizar o conjunto do Estado Português, mas dedica particular

atenção ao plano de integração do território luso-americano. Assim,

23 Ibidem. p. 127.
24 Cf. Jancsó & Pimenta. “Peças de um mosaico...”, op.cit.. p.235.

edifícios, madeira de construção para todo o

riquíssimas de toda a qualidade de metais; em uma palavra, uma situação

que se pode comparar com a descrição que temos do paraíso terreal” 23

necessário, e

Nesse início do século XIX, enquanto o território real mal

começava a ser conhecido e mapeado, a “utopia do poderoso império” era

fortemente assentada em um imaginário territorial, que articulava

solidamente “Norte, Sul, Nordeste e Sudeste” em torno de um ponto

central, pleno de potencialidades futuras.

ganhava um corpo territorial mítico, mas ainda era

destituído de alma. As identidades regionais, herdeiras da colonização,

ainda eram muito mais poderosas e ameaçadoras. A insurreição

pernambucana de 1817, por exemplo além de mostrar que o canto de

sereia do poderoso império luso-brasileiro centrado no Rio de Janeiro não

era capaz de seduzir o conjunto das elites regionais, deu origem a uma

república com bandeira, hinos e leis próprias, sem quaisquer referência ao

Brasil. Na fala dos revoltosos, o Brasil não era mais do que as “províncias

deste vasto continente”, sem quaíquer unidade ou identidade.'
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Bonifácio ressalta

que se levante uma cidade central no interior do Brasil, para assento da

corte ou da regência, que poderá ser na latitude pouco mais ou menos de

15°, em sítio sadio, ameno, fértil, e regado por um rio navegável. Deste

modo, fica a corte ou o a regência livre de qualquer assalto e surpresa

externa; e se chama para as províncias centrais o excesso de população

vadia das cidades marítimas e mercantis. Desta corte central dever-se-ão

propunha que a função de capital do império fosse revezada entre Lisboa

e uma cidade “interior”, a ser edificada: “Parece-nos também muito útil

logo abrir estradas para as diversas províncias e portos do mar, para que

se comuniquem e circulem com toda a prontidão as ordens do governo e

se favoreça por ela o comércio interno do vasto império do Brasil.”25

“ “Lembranças e apontamentos do Governo Provisório de São Paulo para os deputados
da Província" in Paulo Bonavides e Roberto Amaral. Textos políticos da história do
Brasil, versão online publicada pelo Senado Federal/OrganizaçãoOdebrecht/Cedela.
vol. I. doc. 21. Assinam o texto, além de José Bonifácio de Andrada e Silva. João
Carlos Augusto Oeynhausen (presidente da província) e Manuel Rodrigues Jordão
(deputado).
26 Comentando o significado do texto de Vamhagen. publicado em 1877. “A questão da
capital: marítima ou no interior”, José William Vesentini nota que o historiador vai
buscar no passado, exatamente em José Bonifácio e Hipólito José da Costa, as “raízes”
da idéia de se localizar a capital no interior do país. Vesentini desvenda o caráter
ideológico desse procedimento, que. de acordo com ele. “cria um tempo sem textura e
sem determinações próprias, como se a história fosse uma evolução linear de idéias que
vão crescendo até se efetivarem” (cf. A capital da geopolítica. São Paulo. Ática. 1986.
p.74). Em uma outra perspectiva. esse trabalho busca as diferentes determinações da
construção de Brasília no contexto conturbado dos anos 1940 e 1950.

a ser erguida: a

interiorizados de

Note-se que as relações entre a sede do poder e o conjunto do

território são mais uma vez consideradas determinantes, ainda que

ganhem novos contornos: ao invés dos dois “centros de força” delineados

pela natureza que emergem da proposição de Dom Rodrigo, e muito longe

dos argumentos mitológicos de Hipólito da Costa, José

os vários significados estratégicos da cidade capital

defesa, o incentivo a formação de novos núcleos

povoamento, e. principalmente, a integração entre as províncias26.
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A partir de então, mais do que nunca, estava em jogo

transformação do agregado colonial em um único corpo político.

império brasileiro. O próprio dom Pedro trata de estabelecer os novos

limites do império - Do Amazonas ao Prata -e de afirmar a importância

da unidade e integridade do território como fundamento constituinte da

nação e da identidade brasileiras. "Que nos resta pois, brasileiros? Resta-

Mas a integração não está sequer no horizonte da maior parte dos

deputados provinciais do Norte e Nordeste enviados às Cortes lisboetas:

para eles, o importante era garantir a autonomia de “suas” regiões. O

Brasil não existe como corpo político e territorial, por exemplo, para os

deputados baianos Borges Medeiros, para quem “o Brasil não se deve

olhar como um só país, são tantos os países diferentes quanto as

províncias do Brasil [,..]as províncias do Brasil podem chamar-se reinos”,

e Lino Coutinho, que afirmava que “as províncias do Brasil são outros

tantos reinos, que não têm ligação uns com os outros, não conhecem

necessidades gerais, cada uma governa-se por leis particulares de

municipalidade”.27

27 Márcia Regina Berbel. A nacão como artefato: deputados do Brasil nas Cortes
portuguesas (1821-1822). São Paulo. Hucitec/Fapesp. 1999. p. 171.
28 Na obra A nação como artefato. assim como no ensaio Deputados do Brasil nas
Cortes portuguesas de 1821-22 (Revista Novos Estudos (53) São Paulo. Cebrap. jul.
1998. p. 189). Márcia Regina Berbel demonstra que a oposição entre Portugal e Brasil
nos trabalhos das Cortes, recorrente na historiografia brasileira, é fruto de uma
perspectiva de afirmação nacional que. a posteriori, construiu uma unidade onde havia.
antes de tudo, rupturas e divergências. Dessa forma, o trabalho questiona a idéia de que
a independência brasileira teria sido resultante da reação dos deputados “brasileiros”
diante da pretensão recolonizadora dos representantes de Portugal, como se de fato os

De qualquer maneira, o desenvolvimento dos trabalhos mostrou

que não havia como conciliar a diversidade de interesses e projetos - que

se delineavam tanto em Portugal quanto nas províncias luso-americanas -

em torno da construção do “poderoso império luso-brasileiro”.
")Q

resultado, como se sabe, foi o rompimento.’
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mesmo

O escravismo foi a solda que uniu os grupos regionais brasileiros.

O Estado imperial centralizado funcionou como instrumento diplomático

para enfrentar as pressões britânicas contra o comércio de escravos,

conseguindo sustentar o tráfico negreiro entre os portos africanos e o

x Brasil até 1850 e a escravidão até 1888. De acordo com Luis Felipe de

nos unir-nos em interesse, em amor, em esperanças, fazer entrar a augusta

Assembléia do Brasil no exercício de suas funções para que, meneando o

leme da razão e da prudência, haja de evitar os escolhos que nos mares

das revoluções apresentaram desgraçadamente França, Espanha

mesmo Portugal, para que com mão segura e sábia a partilha dos poderes

[...] Não se ouça pois outro grito que não seja - união. Do Amazonas ao

Prata não retumbe outro eco que não seja - independência. Formem todas

as províncias o feixe misterioso que nenhuma força pode quebrar [...]

Ilustres baianos, porção generosa e malfadada do Brasil [,..]o brio é a

vossa divisa, expeli de vossos seios esses monstros que se sustentam de

vosso sangue [,..]Valentes mineiros, intrépidos pernambucanos defensores

da liberdade brasílica, voai em socorro de vossos vizinhos irmãos; não é a

causa de uma província, é a causa do Brasil que se defende [...]. habitantes

do Ceará, Maranhão e riquíssimo Pará, vós todos das belas províncias do
OQNorte, vinde exarar e assinar o ato de vossa emancipação” "

e o

No “país real”, porém, não era nem poderia ter sido em nome de

vínculos nacionais, que ainda não existiam, e muito menos da “liberdade

brasílica”, que se formaria entre as elites provinciais -os “brasileiros” do

discurso do príncipe - “o feixe misterioso, que nenhuma força pode

quebrar”. Pelo menos por enquanto, e mesmo assim com muitas

dificuldades, o império se manteria unido exatamente em nome da falta de

liberdade de grande parte de seus habitantes: os escravos.

dois blocos tivessem se comportado com coesão, e fossem coerentemente antagónicos
entre si.

Maria de Lourdes Viana Lyra. A utopia do poderoso império, ed.cit.. p.216.
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Alencastro: “um equilíbrio perverso ergue o trono imperial entre o

governo inglês, que queria acabar logo com o tráfico, e o país real, que

queria prolongá-lo o mais possível. Graças a essa função específica e

intransferível o poder central afirma a sua presença entre as regiões e os

proprietários rurais”.30

3(1 Luiz Felipe de Alencastro. O fardo dos bacharéis, op.cit.. p.69.
31 Ver Maria Odila Silva Dias. “A interiorização da metrópole (1808-1853)”. op.cit..
p 174.
32 A expressão é de Maria Odila Silva Dias. “A interiorização da metrópole (1808-
1853)”. op.cit.. p. 170.
33 Cf. Jancsó & Pimenta. "Peças de um mosaico”, op.cit.. p. 174.

Apavoradas pela possibilidade de uma insurreição de escravos nos

moldes haitianos ou de rebeliões conduzidas por mestiços e negros

pobres, as elites regionais buscaram um porto seguro no poder

centralizador do império31. Para a minoria branca de proprietários, a
07

“vontade de ser brasileiro” e a acomodação das divergências em torno

da figura do imperador nasce como expressão de um pacto social

fundamentado na e pela exclusão: “a identidade nacional brasileira

emergiu para expressar a adesão a uma nação que deliberadamente

rejeitava-se identificar-se com todo o corpo social do país, e dotou-se para

tanto de um Estado para manter sob controle o inimigo interno” 33.

A Assembléia Constituinte de 1823 representou a primeira

tentativa de organização do arcabouço institucional do império recém

criado. Em que pese a diversidade de seus projetos e perspectivas, pode-se

dizer que as elites regionais se uniam na busca do equilíbrio entre um

poder centralizado - que cuidasse da ordem social interna - e uma ampla

autonomia provincial - necessária para a manutenção de suas

prerrogativas no plano da economia e da política. A maior parte das

províncias - com exceção de Maranhão. Pará e Rio Negro e da recém

incorporada Cisplatina - enviou seus representantes para os trabalhos

parlamentares.
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Seu discurso é marcado pela defesa da integridade e independência

do território, contra os dispositivos que, em seu entender, poderiam abrir o

caminho para uma futura união com Portugal. Para Caneca, uma coisa não

poderia existir sem a outra: “Sendo a nossa primeira e principal questão.

em que temos empenhado nossbs esforços, brio e honra, a emancipação e

O carmelita Frei Caneca. que havia participado ativamente da

insurreição pernambucana de 1817, mas se mostrara um defensor convicto

do contrato social delineado em 1823, denunciaria imediatamente as

pretensões absolutistas do Imperador. No manifesto inflamado que levou

à reunião convocada para deliberar sobre o juramento do projeto de

Constituição, dirige suas críticas tanto à ilegalidade na nova carta, posto

que a Assembléia legitimamente eleita para este fim havia sido dissolvida

pela força, quanto a vários dos artigos que a integram.

Mas um equilíbrio nestes termos não interessava a dom Pedro.

Ainda em 1823 a Constituinte foi dissolvida e, no ano seguinte, seria

outorgada pelo imperador a Carta destinada a reger os destinos do

império. Nela, a proposta de centralização se materializa em pontos

fundamentais: além de instituir o poder moderador, a vitaliciedade do

senado e o veto imperial, a Carta de 1824 previa que as províncias seriam

administradas por um presidente, escolhido pelo governo central, e por

um conselho eleito na própria província, mas destituído de qualquer

autonomia efetiva. Nas palavras de Maria de Lourdes Viana, “A partir de

então, quem ousou discordar dos mecanismos de ação do Estado

centralizado e da estrutura limitada e conservadora do poder constituído.

passou a ser encarado como ‘terrível inimigo’ da pátria, ou ‘amaldiçoados

separatistas’, ou seja, passou a ser acusado do grave crime de propor a

desagregação do Império do Brasil, o qual continuava a ser pensado na

perspectiva de um venturoso porvir

’J Maria de Lourdes Viana Lyra. A utopia do poderoso império, ed.cit.. p.226.
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conjuntamente, isto bem nenhum pode produzir à província; pois que o

arranjo, atribuições e manejo da assembléia geral faz tudo em último

resultado depender da vontade do Imperador, que arteiramente avoca tudo

a si e de tudo dispõe a seu contento, e pode oprimir a nação do modo mais

prejudicial, debaixo das formas da lei” 36.

Frei Caneca acusa o imperador de, por meio da Carta outorgada,

enfraquecer as províncias e promover a desunião entre elas, já que “se

independência de Portugal, esta não se acha garantida no projeto com

aquela determinação e dignidade necessária; porque primeiro no projeto

não se determina positiva e exclusivamente o território do império, como

é de razão, e o tem feito sabiamente as constituições mais bem formadas

da Europa e América; e com isto se deixa uma fisga, para se aspirar à

união com Portugal”35.

Cf. "Manifesto de Frei Caneca” [1824] in: Paulo Bonavides e Roberto Amaral.
Textos políticos da história do Brasil, ed.cit.. vol I. doc. 56.3.
36 Ibidem.

A respeito dos conselhos de províncias previstos da Carta, o frade

considera que eles “são um meros fantasmas para iludir os povos; porque

dôvendo levar suas decisões à assembléia geral e ao executivoe ao

Além disso, Frei Caneca argumenta que, atribuindo ao imperador a

prerrogativa de ceder ou trocar o território do império, independente

inclusive das determinações da Assembléia Geral, a Carta seria

contraditória em relação ao juramento de integridade e indivisibilidade do

império, sua pedra fundamental e razão de existência. Com mordaz

ironia, comenta que “Só se isto se deve entender de ceder o território do

Império todo por inteiro e passar-nos então a todos, com suas famílias e

haveres, ou para os desertos da Tartaria, ou para os da África, ou afinal lá

para os Botocudos, entregando as nossas cidades e vilas ao que com ele

contratar”.
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dos líderes daum

■’7 Ibidem.
38 Ibidem.

Não por acaso. Frei Caneca se tornaria

Confederação do Equador, revolta separatista republicana que explodiu

em Pernambuco em 1824 e contaria com a adesão das províncias do Rio

Grande do Norte, Ceará e Paraíba.. No Manifesto da Confederação do

Equador, o presidente Manoel de Carvalho Paes de Andrade explicita o

arranjo político que deveria fundamentar o novo Estado: "Segui, ó

brasileiros, o exemplo dos bravos habitantes da zona tórrida, vossos

irmãos, vossos amigos, vossos compatriotas; imitai os valentes de seis

províncias do norte que vão estabelecer seu governo debaixo do melhor de

todos os sistemas - representativo um centro em lugar escolhido pelos

votos dos nossos representantes dará vitalidade e movimento a todo nosso

proíbe aos conselhos provinciais de poderem propor e deliberar sobre

projetos de quaisquer ajustes de umas para as outras províncias, o que

nada menos é, que estabelecer a desligação das províncias entre si, e fazê-

las todas dependentes do governo executivo, e reduzir a mesma nação a

diversas bordas de povos desligados e indiferentes entre si, para melhor

poder em última análise estabelecer-se o despotismo asiático”37. Para ele,

a força do todo, ou seja, a integridade e independência do império, só

poderia ser construída com base na força das partes, as províncias. Ao

pretender subjugar as partes em torno de um único poder efetivamente

decisório, o Imperador estaria colocando em risco o equilíbrio necessário

à existência do império. Assim, o Frei conclui seu manifesto afirmando

que “E por todas estas razões, que eu sou de voto, que se não adote e

muito menos jure o projeto de que se trata, por ser inteiramente mau, pois

não garante a independência do Brasil, ameaça a sua integridade, oprime a

liberdade dos povos, ataca a soberania da nação, e nos arrasta ao maior

dos crimes contra a divindade, qual o perjúrio, e nos é apresentado a
. . . ,08maneira mais coativa e tiranica ’
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A Confederação do Equador foi debelada pelas forças legalistas e

seus líderes, foram executados, acusados de atentar contra a integridade

do império e contra a autoridade real. Mas o conflito que ela representava

ainda continuaria reverberando por um longo tempo.

A força garantiu a união dos rebeldes nortistas ao governo central.

O império, porém, logo teria que amargar a perda da província Cisplatina.

que havia sido ferreamente disputada com o governo de Buenos Aires. O

reconhecimento da independência da Banda Oriental do Uruguai, ocorrido

em 1828, dissociava os contornos reais do território de seu fundamento

Frente a recusa do imperador em estabelecer um pacto de mesma

natureza válido para o conjunto do império, os confederados buscavam

angariar simpatias e adesões em torno de seu projeto político, estendendo

os limites do Estado que pretendiam constituir. Dirigindo-se aos baianos,

Manoel Andrade os conclama a unirem suas forças com os

pernambucanos, “vossos vizinhos, vossos amigos, vossos irmãos d'armas”

a fim de formar a “robusta cadeia” das províncias do Norte, cujos

vínculos seriam garantidos por um governo central, que “dirigirá os

planos de nossa defesa comum”, “ presidirá aos nossos destinos” e “nos

dará os bens, que nos não podem vir das mãos avaras do negro, do

ferrenho Corcovado” . Unidade e autonomia eram enfim conquistadas.

ainda que apenas por um breve intervalo.

39 "Manifesto de Proclamação da Confederação do Equador" [2 jul. 1824] in Paulo
Bonavides e Roberto Amaral. Textos políticos da história do Brasil, ed.cit.. vol. I. doc.
56.5.
40 "Proclamações do Presidente da Confederação do Equador” [2 jul. 1824] in Paulo
Bonavides e Roberto Amaral. Textos políticos da história do Brasil, ed.cit.. vol. I. doc.
56.6.

grande corpo social. Cada Estado terá seu respectivo centro, e cada um

destes centros, formando um anel da grande cadeia, nos tomará

invencíveis”39
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das trocas regionais e ajudavam a estruturar o conjunto do território.

41 A respeito da importância da imaginação geográfica e do mito da “Ilha Brasil” na
formulação de uma identidade territorial para o Brasil, ver Demétrio Magnoli. Q corpo
da pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil (1808-1912). São Paulo.
Modema/Ed. da Unesp. 1997.

Apesar da vitória sobre a Confederação do Equador, o arcabouço

centralizador montado por dom Pedro I se revelaria bastante frágil. Em

1831, isolado e fortemente hostilizado, o imperador abdica. Começava o

período regencial, durante o qual elites regionais, que detinham o controle

produtivo de grande parte do “país real”, passam a comandar também os

destinos políticos do império.

Entretanto, mesmo no contexto da descentralização política e

administrativa que caracterizou a regência, a construção da unidade

nacional e territorial do império permaneceu no horizonte das principais

lideranças políticas.

No ano seguinte, o ministro Antonio Pinto Chicorro da Gama

voltaria a essa questão de forma ainda mais contundente. Em seu relatório

mítico e naturalizado, expresso no reiterado bordão “Do Amazonas ao

Prata”.41

No relatório do ministério dos Negócios do Império apresentado à

Assembléia Geral Legislativa, referente ao ano de 1832, o ministro

Nicolau de Souza Vergueiro afirma a importância de melhorar o sistema

de transportes do império: “Entre as obras públicas, as que interessam

mais direta, e poderosamente, à riqueza Nacional, são as estradas, e

canais: elas abrem novos mercados, e enriquecem os existentes com

utilidade de produtores, e consumidores, por quem se reparte a despesa

poupada nos transportes. O governo tem lhes dado toda a atenção, ainda

que os resultados não possam por ora corresponder aos seus desejos 42.

Estradas e canais, além de abrir novos mercados, viabilizavam o aumento
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De acordo com o mesmo relatório, eram as seguintes as condições

da navegação no interior do império em 1833: “Na província de Goiás.

apenas continua a navegação do Rio Tocantins, a despeito dos assaltos do

gentio [...]. Na de São Pedro, um barco a vapor se conserva entre São

Francisco de Paula e o Rio Grande; já foi a Porto Alegre, e chegou até Rio

Pardo. O governo concedeu a uma companhia o privilégio exclusivo.

durante dez anos, da navegação interna por vapor no Pará, e Maranhão;

praticando o mesmo com outra, que de igual sorte se propõe a navegar as

baías e rios desta província. Pela resolução de vinte e seis de abril do ano

passado foi o mesmo governo autorizado a conceder privilégio semelhante

a Guilherme Kopke, para navegar o Rio das Velhas; e se bem que este

negociante não haja ainda apresentado condições, com o que pretende o

dito privilégio, todavia consta que já tem uma barca a nado, e pronta para

receber a máquina; que se estão construindo outras, e que se projeta

estender à navegação de todo o São Francisco. Quanto ao Rio Doce, que

42 Relatório do Ministério do Império de 1832. p.25.
43 Relatório do Ministério do Império de 1833. p.24.

ele lembra que “A navegação interna, cuja benéfica influência sobre

agricultura, a indústria, e comércio, é de simples intuição, pela facilidade.

que oferece aos transportes dos produtos, há quase jazido em completo

esquecimento” e arrola as causas da precária situação diagnosticada “ falta

de conhecimentos topográficos; falta de meios para empreender; e falta de
(

braços para executar”. O ideal, segundo ele, seria que o governo

nomeasse um comissão “para explorar os nossos rios em todas as suas

direções; notando ao mesmo passo a possibilidade de sua junção com

outros, e da remoção de quaisquer obstáculos, que interrompam a sua..

navegação, prestaria na verdade serviços importantíssimos”. 4?Mas como

. não havia nem recursos nem pessoal qualificado para tanto, seria preciso

incentivar o trabalho de companhias de navegação encabeçadas por

particulares.
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44 Ibidem. p.28-29.
45 Joaquim Norberto de Souza e Silva. Memória histórica e documentada das aldeias de
índios da província do Rio de Janeiro. Revista do 1HGB (17) 2.ed.. Rio de Janeiro.
Imprensa Nacional. 1894. p.71-532.

Aliás, já nas iniciativas reformistas de dom Rodrigo de

Souza Coutinho, e portanto, muito antes da independência, os projetos de

valorização produtiva do território eram comumente associados às

políticas de povoamento, muitas vezes por meio da “civilização” dos

grupos indígenas. A’“Memória histórica e documentada das aldeias de

índios da província do Rio de Janeiro.” composta em 1850 pelo sócio

efetivo do Instituto Histórico è Geográfico Joaquim Norberto de Souza e

Silva (e que viria a ser laureada por Dom Pedro II em 1852”)45 registra o

entusiasmo do ministro pelo trabalho de “conversão” e aldeamento dos

índios e de melhoria na navegabilidade fluvial que José Rodrigues da'

Cruz, proprietário de engenho e de vastos canaviais nos “sertões” entre os

rios Preto e Paraíba do Sul, realizava na região. Souza e Silva explica o

interesse de dom Rodrigo, “todo devotado as coisas do Brasil”, afirmando

que iniciativas como estas eram vitais para aumentar a “população

territorial do Brasil”, e que uniam o virtuoso ao pragmático, já que ao

mesmo tempo resgatavam “tantas almas perdidas ao grémio da igreja

tantas vantagens promete à província de Minas Gerais, e outras, uma

companhia projeta realiza-la; mas excedendo as condições propostas às

faculdades do governo, e não podendo este por tal motivo admiti-las, tem

submetido o negócio à vossa consideração. A empresa é grande, e

abrange, além daquele objeto, o estabelecimento de colónias, e de

fazendas de agricultura nas margens do indicado rio, atualmente

abandonado ao domínio das febres intermitentes. O mesmo governo pois

espera, que presteis a este objeto a atenção, de que se faz credor.” 44 Aqui,

a necessária abertura de novos caminhos fluviais aparece combinada à

política de estabelecimento de colónias de povoamento nas margens dos

rios.
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e.

católica” e “tantos braços perdidos à indústria agrícola”. De fato, em

ofício dirigido ao Vice-Rei do Brasil, dom José de Castro, em 7 de março

de 1800, dom Rodrigo encaminha uma carta de ofício contendo pedido de

ajuda material a ele dirigida por José Rodrigues da Cruz, e intercede em

favor do fazendeiro, solicitando que “que não só se conceda ao sobredito

José Rodrigues da Cruz o que nela pede, mas também que auxiliem e
/

promovam as suas idéias, procurando-se pelos meios que ele propõe o

estender-se e adiantar-se a civilização e administração dos índios e a sua

conversão às luzes do Evangelho”. D. Rodrigo considerava fundamental

tanto o projeto de navegação do rio Paraíba quanto o incremento da

povoação em suas margens superiores. Para ajudar neste intento, promete

remeter ao fazendeiro uma “obra que [...]está se traduzindo, na qual se

ensina o método de se poderem fazer navegáveis os rios em que há

cahoeiras”

No relatório referente ao ano de 1832, o ministro Vergueiro

apresenta um solução diversa para o mesmo problema: “seria porém de

uma utilidade incalculável estabelecer Colónias de Nacionais em lugares

funcionariam como

quais os brancos sequer se

dinamizaria a economia

a integridade do

46 Ibidem. p.485.

Conforme será analisado no capítulo 4, também no contexto pós

independência muitos dos exploradores que percorriam o país

acreditavam que a melhor saída para aumentar a população e criar

riquezas seria “civilizar” os diversos grupos indígenas, e encontrar meios

para engaja-los em trabalhos agrícolas e minerais. O estabelecimento de

núcleos de indígenas pacificados traria inúmeros benefícios ao império:

consolidaria o domínio do imperador sobre os sertões longínquos, nos

aventuravam por medo de ser atacados;

nas regiões de fronteira, os núcleos

escudo protetor, defendendo

território contra possíveis invasores.
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ermos,

aumentarem

47 Relatório do Ministério do Império de 1832. p.24.
4íi Cf. Miriam Dolhnikoff (org.). José Bonifácio de Andrada e Silva, projetos para o
Brasil. São Paulo. Companhia das Letras. 1998. p. 170.

O descompasso entre a grandeza da terra e a pequenez das gentes

está presente, por exemplo, no relatório do ministério do Império referente

ao ano de 1834, apresentado pelo ministro Joaquim Vieira da Silva e

Souza. De acordo com ele: “Se a população é o meio, e o fim da

prosperidade dos Estados, parece que um dos maiores serviços, que se

podem prestar ao Brasil, é certamente promove-la. Com efeito, a nosso é

diminutíssima, comparada com a extensão do terreno,

fertilidade. O Brasil poderia manter muito mais de oitenta milhões; sem

descer a uma subdivisão dos seus terrenos, como a que se observa na

e com sua

Essa perspectiva não era nova. Como já foi visto, José Bonifácio

pretendia direcionar a “população vadia das cidades marítimas e

mercantis” para a capital interior a ser edificada. Desde os primórdios da

formação do Estado brasileiro, as esperanças de um futuro grandioso

estiveram associadas à imensidão do território e às potencialidades nele

contidas. Mas a realização das promessas encerradas no território

esbarrava na pouca quantidade e qualidade da população. José Bonifácio

já havia levantado esta questão, afirmando que “amalgamação muito

difícil será a liga de tanto metal heterogéneo, como brancos, mulatos,

pretos livres e escravos, índios, etc. em um corpo sólido e político.”4*

que mais convenha abrir. Estas Colónias, compondo-se de

indigentes, e de réus condenados a trabalho, ou degredo, além de

as produções agrárias, concorreriam a franquear a

comunicação entre povoações remotas, facilitarão, e tornarão mais

proveitosos os socorros de caridade, e suprirão com a maior vantagem a

falta de Casas de Correção [...]A preciosa mata, que separa os Povos da

Província do Espírito Santo, da das Minas Gerais, pode vantajosamente

servir aos primeiros ensaios”47.

concorreriam a
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49 Relatório do Ministério do Império de 1834, p.24.
511 Ibidem. p.25.
51 Cf. Construindo o Brasil: unidade nacional e pacto federativo nos projetos das elites
(1820-1842). (Tese de doutoramento). FFLCH-USP. 2000.

Os relatórios do ministério do Império demonstram a força dos

projetos políticos de alcance nacional nos primeiros anos da regência. Em

1834. seria aprovado o Ato Adicional, criando assembléias provinciais na

forma de instâncias verdadeiramente decisórias, ainda que os presidentes

de província continuassem a ser nomeados pelo governo central. Miriam

Dolhnikoff sustenta que, por meio do Ato Adicional, as lideranças

políticas"regionais concretizaram um pacto federativo em cujo horizonte

estaria a construção do Estado nacional, e que teria sobrevivido às

reformas conservadoras do Segundo Reinado, e que figura entre as causas

profundas do imenso poder das oligarquias regionais brasileiras do

período Republicano.51

França, e em algumas partes da Itália, com reconhecida desvantagem da

agricultura em grande, entretanto a sua população, por um cálculo

aproximado, apenas poderá elevar-se a seis milhões”. O ministro reitera

também a necessidade da implementação de novos núcleos de

povoamento, de forma a criar uma rede capaz de articular o conjunto do

vasto território. Essas colónias nacionais deveriam ser implementadas

“nas margens dos nossos rios principais, onde aparecessem terrenos

devolutos, a começar da proximidade das povoações para os lugares mais

remotos. Desta sorte torna-se-iam mais cômodas e mais seguras as nossas

comunicações, dar-se-ia maior extensão à agricultura, animar-se-iam os

consórcios entre pessoas, que muitas vezes não contraem por falta de

meios de subsistência, diminuir-se-ia consideravelmente a corrupção dos

costumes; finalmente aproveitar-se-iam braços que jazem na ociosidade.”
50
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marcam

Entretanto, ainda de acordo com Miriam Dolhnikoff, entre todas

estas revoltas e rebeliões separatistas iniciadas durante a regência, apenas

a Farroupilha teria sido de fato protagonizada pelas elites regionais, em

grande parte devido às especificidades da província de São Pedro,

oriundas de sua condição de fronteira no conturbado cenário das disputas

pelo controle da região do Prata, que sacudiam também o Uruguai e a

Argentina.52

52 Cf. Miriam Dolhnikoff. Construindo o Brasil, op.cit.. p. 124.
53 Luiz Felipe de Alencastro. Memórias da Balaiada: introdução ao relato de Gonçalves
de Magalhães, op.cit.. p.9.

O conflito expressou a existência de duas linhas de fratura.

sobrepostas entre si. Uma delas opunha o Maranhão, cuja rede de

relações estava orientada em direção às Antilhas e aos portos portugueses

e espanhóis, ao longínquo Rio de Janeiro. Este distanciamento era

reforçado pelas dificuldades impostas pela direção predominante dos

ventos que sopram no litoral brasileiro: no relato de Magalhães, consta

que um navio a vela, enviado do Rio de Janeiro ao Maranhão com

reforços humanos e bélicos para a luta contra os balaios, teria ido parar

As revoltas e rebeliões separatistas que tiveram lugar após a

aprovação do Ato atestam as dificuldades no sentido de combinar a

unidade nacional com os anseios autonomistas que animavam parte das

grupos regionais.

Do ponto de vista que interessa mais de perto a este trabalho, as

revoltas e rebeliões que marcam o período regencial revelam

significativas linhas de fratura no processo de formação territorial do

império. Nesta mesma perspectiva,' Luiz Felipe de Alencastro considera a

Balaiada um conflito de caráter eminentemente geográfico, pelo menos

em sua primeira fase.5'
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54 Cf. Domingos José Gonçalves de Magalhães. Memória histórica e documentada da
Revolução da Província do Maranhão desde 1839 até 1840. Revista Novos Estudos (23)
São Paulo. Cebrap. mar. 1999. p.37;
55 Luiz Felipe de Alencastro. Memórias da Balaiada: introdução ao relato de Gonçalves
de Magalhães, op.cit., p.9.
56 A esse respeiro. consultar Maria Januária V. Santos. A Balaiada e a inssurreição de
escravos no Maranhão. São Paulo. Ática. 1983.

Os mais importantes partidos políticos do império, o Liberal e o

Conservador, surgiram em 1837 como portadores de soluções diferentes

para a difícil equação entre autonomia provincial e unidade nacional e

territorial. Aglutinados em torno do partido Liberal estavam aqueles que

defendiam as reformas políticas e judiciárias de cunho descentralizador

materializadas no Código de Processo Criminal de 1832, que havia

ampliado as atribuições dos juízes de paz. e no Ato Adicional de 1834.

Os Conservadores, também chamados de regressistas. insistiam na

necessidade de transferir parte das atribuições dos juízes de paz.

Iniciada pelos vaqueiros e criadores dos vastos chapadões do Meio-

Norte como reação a Lei dos Prefeitos, que ameaçava suas prerrogativas

políticas na região, a Balaiada logo cedo deixou de ser um mero conflito

entre formas diferentes de valorização produtiva do território, para se

transformar em cenário de violentos embates raciais e insurreições de

escravos, que acabaram por gerar tensões inconciliáveis entre as próprias

fileiras rebeldes.56 Mas demonstrou que a manutenção da ordem social

dependia fortemente do estabelecimento de vínculos mais firmes unindo o

“balaio de cocos” provinciais.

em Montevidéu, arrastado pelas ventanias.54 A outra, opunha São Luiz.

sede do governo provincial ‘atlântico’, cuja área de influência abrangia os

estabelecimentos agro-exportadores litorâneos, e Caxias, que

representava o poder continental dos governos municipais do interior

maranhense e piauinense, povoado por vaqueiros e criadores e que “ficou

no oco da geografia e da história do Norte brasileiro”55.
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nomeados pelos municípios, e da própria Assembléia Provincial, para o

governo central e seus representantes57.

Em 1840, com a antecipação da maioridade de dom Pedro II e a

volta do poder Moderador , os conservadores assumiriam o controle dos

destinos políticos do império. Iniciava-se o que se costuma chamar de

“tempo saquarema”58, sendo “saquaremas” os artífices do arcabouço

institucional centralizador do Segundo Reinado. Este arcabouço iria

reservar ao centro, ou seja, à Coroa “o papel de gestor dos interesses

dominantes que se distribuem de maneira irregular pela imensidade do

território”59.

5 Ver Miriam Dolhnikoff. Construindo o Brasil, op.cit.. p. 129.
5ÍI Ver limar Rohloff de Mattos. O tempo Saquarema: a formação do Estado imperial.
4.ed.. Rio de Janeiro. Access. 1999.
59 Ibidem. p.81.
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Para tanto, era preciso construir uma densa rede administrativa.

capaz de viabilizar a ação dos agentes do poder central e, assim, efetivar a

ascendência da Coroa sobre o conjunto de seus domínios. Analisando a

trajetória rumo à centralização, os dirigentes do império apresentariam a

unidade territorial como ponto de partida e de chegada da constituição do

Estado nacional. Objeto de embates reais e imaginários, o território ainda

assim precisava manter sua “naturalidade”, para ser a base consistente e

indiscutível do Estado enfim consolidado. Assim, o ministro Paulino José

de Souza, um dos membros da “trindade saquarema”, podia, em 1862,

afirmar que “O território, naturalmente invariável, fixa a mobilidade dos

dois outros elementos, riqueza e população, que variam continuamente,

porque a massa da riqueza e da população raramente é estacionária.”60.

611 Apud limar Rohloff de Mattos. O tempo Saquarema. ed.cit.. p. 195.
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3 - A pátria de corpo e alma: as origens do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro

Na sessão pública aniversária do Instituto Histórico e Geográfico

Brasileiro (IHGB), realizada em 15 de dezembro de 1854 com a presença

do Imperador e das mais importantes personalidades da vida política

nacional, os diretores do instituto foram convidados a fazer as honras da

“O Brasil guarda nas entranhas de suas terras,
e assim também nos peitos de seus filhos e
sinceros amigos, tesouros preciosos, que
devem ser aproveitados por meio de constantes
e honrosas fadigas. Sem trabalho, sem
persistência nas grandes empresas, jamais se
considerará a glória que abrilhanta os nomes
dos bons servidores da pátria. A geografia é a
luz da história, e a história, tirando da
obscuridade as memórias da pátria, honra por
isso mesmo aos que lhes consagram constantes
desvelos.” Januário da Cunha Barbosa,
Primeiro Secretário Perpétuo do IHGB, em
1839.
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estes

1 Cf. Relatório do Primeiro Secretário Joaquim Manuel de Macedo in Revista do 1HGB
(17) 2.ed.. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1894. p.643-693.
2 Relatório de Joaquim Manuel de Macedo in Revista do 1HGB, ed.cit.. p.644.

casa. Como era de praxe, caberia ao primeiro secretário a apresentação de

um balanço dos trabalhos do ano. Na ocasião, o cargo era ocupado pelo

eminente jornalista e literato Joaquim Manuel de Macedo que. mais do

que apresentar um simples relatório das atividades desenvolvidas, proferiu

um longo discurso sobre a história do Brasil, de forma a explicitar as

condições que dela decorreram para que a idéia de criação de um instituto

dedicado ao estudo da história e da geografia da pátria, longamente

acalentada, tivesse enfim se materializado em dezesseis anos de atividade

ininterrupta1. Trata-se de um documento precioso, pelas indicações que

fornece acerca da visão de história que orientava o debate intelectual e a

produção científica do então já afamado instituto.

Em seu discurso, Macedo destaca os objetivos que moveram os

pioneiros, “varões ilustrados” que buscavam “estabelecer no Brasil uma

associação, que se dedicasse ao cultivo da história pátria, que aproveitasse

os esforços isolados de alguns, que porventura desse mister se ocupavam.

criasse um foco literário, para onde convergissem todos os trabalhos e

todas as pesquisas e averiguações históricas”2. O instituto seria este

necessário foco de convergência, reunindo tanto o acervo documental

como os trabalhos de interpretação da história brasileira, de forma a

impedir que uns e outros se perdessem e, assim, preservar as memórias da

pátria.

Joaquim Manuel de Macedo prossegue afirmando que, entre as

tantas virtudes que poderiam ser atribuídas a estes “cidadãos

beneméritos”, salientava-se o seu profundo senso de circunstância, posto

que eles, deixando o patriotismo se guiar pela paciência, “souberam.

adivinhar a hora mais oportuna para germinação, o desenvolvimento e a
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início do Segundo Reinado, finalmente estariam criadas as condições para

o funcionamento de um instituto nos moldes propostos. Sigamos seus

passos na reconstrução de cada uma delas.

um dos principais centros difusores do projeto nacional esboçado no

império, e um respeitado professor de história.6 Coli lembra que a famosa

Carta de Pero Vaz de Caminha, até hoje revestida de um denso valor

prosperidade da nova instituição que plantaram no solo diamantino”3.

Para apoiar seu argumento, Macedo divide a história do Brasil em

diversas etapas, concluindo que, somente na última, esboçada no final da

década de 1830 e consolidada com a maioridade de dom Pedro II e o

3 Ibidem
4 Ibidem
5 Jorge Coli, ‘'Primeira Missa e invenção da descoberta”, in Adauto Novaes. A
descoberta do homem e do mundo. São Paulo, Minc-Funarte e Companhia das Letras.
1988. p. 107-143.
6 Macedo, além de romancista, foi também professor de História no pioneiro Colégio
Pedro II. Em 1861, publicou o manual Lições de História do Brasil. Amo Wehling
argumenta que essa obra transpôs para o plano da história secundária a História Geral
de Vamhagen: “Animava-o o mesmo espírito nacionalista, romântico e historista, a
mesma visão politocêntrica e estadista da história, a preocupação com heróis e
campanhas militares vitoriosas, a defesa da unidade nacional”. Cf. Amo Wehling,
Estado, história e memória: Vamhagen e a construção da identidade nacional. Rio de
Janeiro. Nova Fronteira. 1999. p.213.

A primeira delas é a da infância e da servidão do Brasil, que

marcam “Os três primeiros séculos, que se arrastaram depois da

descoberta do venturoso Cabral”4. O desembarque de Cabral, portanto, é

visto como um espécie de ato inaugural que assinala o nascimento da

pátria. Trata-se de uma imagem bastante recorrente nesses meados do

século XIX. Jorge Coli, em um ensaio inspirado5, afirma que a própria

“descoberta” do Brasil foi uma invenção do século XIX, resultante de

uma confluência entre o ideário romântico e o projeto nacional que então

se delineava. Joaquim Manuel de Macedo é, ele mesmo, um exemplo

inconteste desta confluência: sendo um dos maiores expoentes da

literatura romântica brasileira, é também um membro atuante do IHGB.
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O Brasil, ainda de acordo com Macedo, não gozou de uma infância

propriamente feliz, pois só tinha para “falar em seu nome uma geração,

cuja história era a história de outra terra, e para esquecer seu nome outra

geração que sepultava as recordações do passado nos antros da

selvatiqueza”. A primeira delas, “trazia a língua, as leis, a religião, os

costumes”, mas trazia também “e mais do que tudo as saudades da terra

donde tinham vindo”. Assim, seus “bardos cantavam o Tejo, o Douro e o

Minho nas margens do São Francisco, do Tocantins e do Amazonas, e

celebravam o rouxinol à sombra das palmeiras de sobre cujos leques

gorgeavam o Sabiá”10. O Brasil só tinha para falar em seu nome homens

que traziam na alma as imagens de outras terras: sua natureza ainda teria

que esperar para ser cantada em verso, prosa, história e geografia.

7 A este respeito. Jorge Coli se refere ao historiador Capistrano de Abreu, em 1883,
autor da seguinte frase: “Carta de Pedro Vaz de Caminha, diploma natalício lavrado à
beira do berço de uma nacionalidade futura” (cf. Jorge Coli. Primeira missa e invenção
da descoberta, op.cit., p.109). Essa mesma idéia esteve presente na megaexposição
conhecida como Mostra do Redescobrimento. iniciada no ano 2000 em comemoração
aos 500 anos de Brasil, na qual a Carta de Caminha foi apresentada como uma "certidão
de nascimento do Brasil”.
s Jorge Coli. Primeira missa e invenção da descoberta, op.cit. p. 108.
9 Cf. Marilena Chauí. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo, Ed.
Fundação Perseu Abramo. 2000. p.57.
1(1 Relatório de Joaquim Manuel de Macedo in Revista do 1HGB. ed.cit.. p.645.

simbólico e apresentada como uma “certidão de nascimento” do Brasil,

permaneceu inédita no país até 1817, quando foi publicada por Aires de

Casal em sua Corografia Brasílica. Nesse sentido, apesar de ser um

documento autêntico, também a Carta teria sido “inventada” . Em 1859,

menos de quatro anos depois do relato de Macedo que ora estamos

acompanhando, esta cena primordial ganharia também uma versão

pictória, no célebre Primeira missa no Brasil, pintado em Paris pelo

jovem Victor Meirelles. Em textos e imagens, o Brasil surgia como

“invenção histórica e como construção cultural”.9,.
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11 Ibidem
12 Ibidem p.647.

Passada esta primeira infância, quando enfim se revelava a

existência de um povo verdadeiramente brasileiro, “o Brasil começava já

a ufanar-se das aspirações e do gênios de seus filhos”11, mas ainda é

abafado pela política egoísta da metrópole, que cuidava de avilta-lo e de

esconder suas riquezas. Note-se que Macedo atribui ao Brasil uma

personalidade adolescente, que busca se afirmar mas se encontrava sob o

jugo da metrópole, que “vigiava cuidadosamente as suas praias” e impedia

qualquer contato exterior. Nessa segunda fase, a liberdade era muito mais

urgente do que a história.

A independência viria a coroar a trajetória do Brasil rumo à

maioridade: “ao grito heroico da liberdade levantado por um príncipe

magnânimo nas margens de um ribeiro, por isso famoso, ergueu-se um

império colossal como uma criação estupenda ao fiat de um gênio sobre-

humano”12. Mais uma vez. estamos diante de uma imagem contundente,

cuja força iria reverberar por séculos na história e na historiografia

brasileira. O grito do príncipe regente realiza as potencialidades e

virtualidades contidas no ato inaugural, o da “descoberta”: respondendo

ao comando do “gênio sobre-humano”, o império colossal magicamente

se levanta. Mas também não seria este primeiro reinado o momento

Joaquim Manuel de Macedo considera a transladação da Corte

portuguesa um ponto de inflexão importante na história do Brasil, já que

ela representou um passo no sentido da emancipação. Caem as “funestas

barreiras” que mantinham o Brasil apartado do resto do mundo, chegam

os tribunais, as indústrias, as academias militares e a imprensa. Iniciava-se

uma época gloriosa, mas nela ainda não havia lugar para um “templo da

história”: as lutas patrióticas que se anunciavam deveriam ser travadas

pela espada, e não pela pena.
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A idéia que daria origem ao Instituto Histórico e Geográfico

começou a vicejar entre os membros da Sociedade Auxiliadora da

Indústria Nacional. Fundada em 1827 dentro do mesmo espírito iluminista

que animava suas congéneres do exterior e herdeira da utopia ilustrada do

adequado para a escrita da história: era preciso organizar o Brasil, agora

transfigurado em Estado, e escrever suas leis fundamentais.

13 Ibidem
14 Cf. limar Rohloff de Mattos, O tempo Saquarema: a formação do Estado imperial.
4.ed.. Rio de Janeiro. Access. 1999. p. 120.
15 Relatório de Joaquim Manuel de Macedo in Revista do 1HGB. ed.cit.. p.647.

Em 1838, a crise não havia ainda passado, mas os “instintos

patrióticos” já pressentiam que, em breve, “as fúrias da anarquia viriam

quebrar-se impotentes aos pés de um trono, cuja base assenta o coração

dos brasileiros”15. Ao concretizar o Instituto Histórico e Geográfico

Brasileiro, seus fundadores teriam sabiamente se antecipado à maioridade

e ao Segundo Reinado. Havia chegado finalmente o tempo de enaltecer as

glórias passadas e presentes da pátria.

As convulsões políticas transformaram o período regencial em um

período de provações, durante o qual “em muitos pontos do Império a

hidra da guerra civil alçou terrivelmente a cabeça, e em toda a parte o

horizonte da pátria obscureceu ameaçando tempestade”13. Aqui, Macedo

demonstra ter aprendido bem a lição da historiografia de base

conservadora que florescia entre os seus companheiros de instituto. limar

Rohloff de Mattos assinala, que, para essa historiografia, “os

acontecimentos do Período Regencial, ao insistirem em contrariar um

‘desenvolvimento natural’ (isto é - período colonial - Reino Unido -

emancipação política - Estado nacional centralizado e território

unificado), devem ser entendidos como ‘ilógicos’, expressão de uma crise

(ou seja, de um perigo) que deverá ser superada para que o destino

nacional se possa cumprir”14.



71

A aprovação desta proposta deu origem ao IHGB, fundado em uma

reunião realizada no dia 21 de outubro de 1838. Entre os seus 27 sócio

Assim, em 16 de agosto de 1838, dois membros da diretória da

SAIN - O marechal Raimundo José da Cunha Matos e o Cónego Januário

da Cunha Barbosa apresentaram a proposta de criação de um Instituto

Histórico e Geográfico, justificada em termos explicitamente iluministas:

“Sendo inegável que as letras, além de concorrerem para o adorno da

sociedade, influem poderosamente na firmeza de seus alicerces, ou seja

pelo esclarecimento de seus membros, ou pelo adoçamento dos costumes

públicos, é evidente que em uma monarquia constitucional, onde o mérito

e os talentos devem abrir as portas aos empregos, e em que a maior soma

de luzes deve formar o maior grão de felicidade pública, são as letras de

uma absoluta e indispensável necessidade, principalmente aquelas que,

versando sobre a história e a geografia do Brasil, devem ministrar grandes

auxílios à pública administração e ao esclarecimento de todos os

brasileiros”16

16 Januário da Cunha Barbosa, Breve notícia sobre a criação do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Revista do IHGB (1) 2.ed.. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional.
p.5.

fundadores, a maior parte havia concluído seus estudos superiores - com

destaque para as ciências jurídicas - nas universidades européias, e

poderoso império, a SAIN congregava membros da elite económica e

cultural em torno do objetivo de promover o desenvolvimento industrial e

incentivar o progresso económico do Brasil. Uma década depois, já estava

claro que transformar o Brasil em uma grande potência não era tarefa que

poderia ser relegada apenas para a campo dos estudos e debates

económicos. Para se firmar como um grande país, o Brasil precisava de

um passado igualmente grandioso

e ao
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Os primeiros diretores do IHGB foram eleitos em 25 de novembro

de 1838. José Feliciano Fernandes Pinheiro, o Visconde de São Leopoldo,

cuja biografia inclui os cargos de presidente de província, ministro do

Império e Senador, foi eleito presidente, posição que ocuparia até a sua

17 Sobre o papel dos cursos superiores na formação da elite política do império.
consultar José Murilo de Carvalho, A construção da ordem. 2.ed.. Rio de Janeiro. Ed.
URRJ/Relume Dumará. 1996.
18 Relatório do Ministério do Império de 1839. p. 15.
19 Cf. Isa Adonias (projeto e realização). Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
150 anos. Rio de Janeiro. Studio HMF. 1990.

A SAIN cedeu provisoriamente parte de suas instalações para o

funcionamento do novo instituto, que, entretanto, logo seria transferido

para um endereço significativamente mais nobre, e bastante revelador das

estreitas relações que ele mantinha com o poder: o Paço da Cidade. Em

1839, o IHGB obteve a proteção oficial do jovem príncipe dom Pedro II.

A mudança de endereço ocorreu quando este se tornou imperador, em

1840. Em 15 de dezembro de 1849 foram inauguradas novas instalações,

também no Paço. Desde então, o instituto passou a contar com a presença

assídua de dom Pedro II, que presidiu a mais de 500 de suas sessões19. Em

homenagem ao imperador, as sessões públicas aniversárias passaram a ser

realizadas sempre nesta data: 15 de dezembro.

pertencia à chamada elite política imperial17. O então ministro do Império,

Francisco de Paula de Almeida e Albuquerque, saudaria oficialmente a

iniciativa, em relatório apresentado a Assembléia Geral Legislativa no

início do ano seguinte “Uma associação de literatos, debaixo do título de

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se instalou nesta capital: ela

pode prestar relevantes serviços, não só difundindo o amor às ciências,

como também corrigindo inumeráveis erros, que a respeito do Brasil

publicam na Europa escritores mal informados, ou desafetos; e

averiguando muitos pontos Históricos, e Geográficos, que convém

elucidar no interesse da Administração e da Diplomacia”18
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E por que estes dois “ramos filológicos” eram considerados tão

importantes? A resposta, ou pelo menos parte dela, pode ser encontrada

nos programas apresentados e nos discursos proferidos por diretores e

sócios efetivos, ainda nos primeiros anos da existência do instituto.

morte, ocorrida em 1847. Raimundo Matos, português de nascimento e

destacado oficial militar, foi eleito vice-presidente; Januário da Cunha

Barbosa, literato e jornalista, primeiro secretário. O estatuto original do

IHGB, aprovado na mesma ocasião, estabelecia um número fixo de 50

sócios efetivos (25 na seção de história e 25 na de geografia) e um número

ilimitado de sócios correspondentes (naturais do império ou estrangeiros)

além dos sócios honorários20.

2(1 Cf. Extrato dos Estatutos in Revista do IHGB (1). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional.
1859. p. 18-20.

21 Extrato dos Estatutos in Revista do IHGB. ed.cit.. p. 18.

e assim

O artigo primeiro do referido estatuto sintetizava os principais

objetivos da nova instituição: “O Instituto tem por fim coligir, metodizar,

publicar e arquivar os documentos necessários para a história e a

geografia do Império do Brasil; e assim também promover os

conhecimentos destes dois ramos filológicos por meio do ensino público,

logo que seu cofre proporcione tal despesa”21. Além de criar um acervo

dos documentos necessários para a realização de estudos de história e de

geografia da pátria, o instituto se atribuía também a função de semear os

frutos destes estudos, afirmando seu papel iluminista de difusor cultural.

Um primeiro passo nesta direção seria dado pela Revista Trimestral do

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja publicação se

transformava em obrigação estatutária por meio do artigo terceiro. Já a

partir de 1839. a revista se transformaria no principal veículo de

divulgação das idéias do instituto, sendo distribuída em repartições

públicas, estabelecimentos de instrução, associações científicas

bibliotecas.
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22 Januário da Cunha Barbosa. Breve notícia sobre a criação do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Revista do 1HGB. ed.cit.. p. 10.
23 Visconde de São Leopoldo. Programa histórico. Revista do IHGB (1) 2.ed., Rio de
Janeiro. Imprensa Nacional, p.61-68.
24 Ibidem. p.63.

No número seguinte da revista, seria publicado o Programa

Histórico de autoria do presidente Visconde de São Leopoldo, lido em

sessão realizada em fevereiro de 183923. Nele, a exaltação da pátria se

confunde com a exaltação de suas características naturais: “O Brasil,

debaixo de um céu benigno e ameno, empolada a terra de cordilheiras, de

montes de conformação variada, ora coroada de picos escalvados, que

rompem as nuvens, ora acapelados de matas cerradas, jorrando de seu seio

estrondosas cascatas; contrasta este terrível majestoso com a macia

verdura dos vales cultivados; mesmo em nossas províncias de planícies.

os campos dobrados representam as ondas do vasto oceano de repente

paradas, aqui tudo ri ou assusta; tanta variedade de vistas e sensações

desperta e interrompe tediosa monotonia”24. Trata-se de um exemplo

No discurso de Januário da Cunha Barbosa, proferido na mesma

sessão na qual foram aprovados os estatutos e publicado na primeira

Revista Trimestral, consta que, por meio dos trabalhos do instituto:

“vamos salvar da indigna obscuridade, em que jaziam até hoje, muitas

memórias da pátria; nós vamos assinalar, com a possível exatidão, o

assento de suas cidades e vilas mais notáveis, a corrente de seus

caudalosos rios, a área de seus campos, a direção de suas serras, e a

capacidade de seus inumeráveis portos.”22 De um lado, a memória da

pátria, tarefa precípua da história; de outro, o conhecimento da

características físicas e humanas do território nacional, a ser realizado pela

geografia. Mas o próprio secretário considera que esta cisão é apenas

aparente, posto que a “geografia é a luz da história”. A construção da

memória da pátria não pode prescindir do domínio real e simbólico de sua

base territorial.
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primoroso da produção mítica do país-paraíso, que, conforme assinalou

Marilena Chauí “nos persuade de que nossa identidade e grandeza se

encontram predeterminadas no plano natural”25. A força destas imagens e

seu significado na construção simbólica da nação brasileira nos remete ao

conceito de imaginário territorial, analisado no primeiro capítulo deste

trabalho.

■5 Cf. Marilena Chauí. O mito fundador do Brasil, Folha de S.Paulo. São Paulo.
Cademo Mais. 26 mar. 2000. p. 10.
'6 Rodrigo de Souza da Silva Pontes. Quais os meios de que se deve lançar mão para
obter o maior número possível de documentos relativos à História e Geografia do
Brasil?. Revista do 1HGB. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, 1841. p. 149-157.
27Ibidem. p. 155.

Desde o início, fazia parte da rotina do instituto o sorteio de temas

e programas de pesquisas que deveriam ser desenvolvidos pelos sócios

efetivos, debatidos nas sessões quinzenais nas quais eles se reuniam, e,

muitas vezes, publicados na Revista Trimestral. Este foi o caso do

programa “Quais os meios de que se deve lançar mão para obter o maior

número possível de documentos relativos à História e Geografia do

Brasil?”, sorteado na sessão de 24 de novembro de 1840, desenvolvido

pelo sócio efetivo desembargador Rodrigo de Souza Silva Pontes e

publicado na Revista Trimestral em julho do ano seguinte26. Neste texto,

Silva Pontes discorre sobre o significado e a importância da história e da

geografia: “Se o vocábulo história compreende não só os fatos e

acontecimentos relativos ao estado político de uma nação, mas abrange

também as variações e alternativas porque sucessivamente passa o espírito

humano, o horizonte da história é amplo e vasto como todo o horizonte

das artes e da ciência. Se a Geografia, não contente em descrever a

superfície do globo, nos fez conhecer as diversas raças que o habitam, e

nos indica os lugares onde a natureza colocou as suas variadas e

excelentes produções, nada há sobre a terra que possa fugir ao exame, que

possa evitar as narrações do geógrafo”27.
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A geografia, por sua vez. seria a ciência da matéria, encarregada de

explicar a distribuição das raças humanas e dos recursos naturais na

superfície da terra. Nesse caso, o campo de investigação é imenso

território, “pouco ou quase nada conhecido em não pequena parte dos seu

solo, e de seus riquíssimos produtos”'0.

Juntas, história e geografia teriam pois a função de buscar nos

documentos, monumentos e no território as bases da existência espiritual e

material da nação brasileira.

28 Ibidem
29 Ibidem
30 Ibidem

A história seria, assim, a ciência do espírito, capaz de desvendar

suas incessantes variações. Além de buscar nos documentos a chave para

a reconstituição da relativamente curta vida espiritual da nação brasileira,

os historiadores deveriam considerar a importância dos monumentos

históricos, a serem encontrados e explorados nas viagens científicas, para

a realização de sua tarefa. Embora o desembargador reconhecesse que

“não possuímos templos como as catedrais de Sens e Chartes, em cujas

vidraças se vê desenhada a história de S. Thomaz de Cantuária, tão

famoso nos anais da Inglaterra com o nome de Thomaz Becket; não

possuímos os templos de Troyes, em cujos vidros igualmente se vê

representada a história da educação e mocidade de São Luiz, e do governo

de sua mãe a rainha Branca de Castela; nem tivemos artistas que nos

deixassem escritas deste modo as poucas idades que temos de

existência”28, ainda assim acreditava ser necessário valorizar os raros

monumentos existentes, nos quais estariam cristalizados os diferentes

momentos espirituais na nação. E tudo ainda estava por fazer: assim, a

“facilidade proveniente da pouca extensão do tempo, fica certamente

muito contrabalançada pela novidade dos estudos da história pátria”-9.
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Os fundamentos da geografia também são apresentados neste

discurso, ainda que de forma significativamente mais caótica. A ela cabe

investigar todos os fenômenos naturais e humanos, necessários para a

compor uma descrição o mais completa possível da superfície da terra: “o

A história, de acordo com o secretário, é a fada guardiã do passado

das nações. Muitas vezes, ela se encontra adormecida, e as glórias do

passado estão recobertas pelo véu do esquecimento. Os verdadeiros

historiadores são aqueles que, guiados pelo “facho da erudição e da

atilada crítica”, são capazes de levantar este véu, sem cair nas armadilhas

das “conjecturas e absurdos”. Mas esta é uma tarefa para poucos: “Não é

dado a todos o delicioso prazer de palestrar com a história no meio das

ruínas, de lhe pedir reminiscências do passado, e de ouvir as suas

narrações: fada encantadora, a história transforma então as ruínas em

palácios, o pó em nação, e substitui pelo ruído das cidades antigas o

silêncio misterioso do deserto: ela embeleza o presente com os sonhos

gloriosos do passado”.31 A historiografia brasileira nascente deveria

responder a este desafio: arrancar do esquecimento as glórias da pátria, e

com elas embelezar o presente. Do “pó”, dos documentos e monumentos

históricos, se ergueria finalmente a nação brasileira.

Para os sócios efetivos do instituto, as sessões públicas

aniversárias, como vimos, também constituíam momentos privilegiados

de auto reflexão tanto teórica, ou seja, o significado do instituto e de suas

grandes linhas de atuação, quanto prática, acerca do andamentos dos

trabalhos encampados ou financiados pela instituição. Na sessão realizada

em 9 de setembro de 1847, cujo teor foi publicado em um volume

suplementar da Revista Trimestral no ano seguinte, o então primeiro

secretário Manoel Ferreira Lagos voltaria ao tema da importância dos

estudos de história e de geografia.
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A missão da geografia, ciência de síntese seria de a de formar um

sistema de conhecimentos. Para tanto, precisaria tomar de empréstimo as

aplicações da matemática, da física, das ciências naturais e da geologia,

enfim, “a cada ciência, o que ela têm de essencial, de exclusivamente

geográfico”33. Só assim, poderia interpretar corretamente as relações de

determinação entre os fenômenos que ocorrem na superfície da terra.

Assim, a respeito da importância da geologia nos estudos geográficos.

afirma que “a constituição física de um país não é consequência evidente

de sua constituição geológica? E o solo não influi sobre os costumes e a

indústria de seus habitantes? Não se julgue que esta influência seja apenas

31 Relatório do Primeiro Secretário Manoel Ferreira Lagos in Revista do 1HGB (11)
2.ed.. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1891. p.99.
32 Ibidem p.93.
33 Ibidem

instituto, emulando outras acreditadas corporações suas co-irmãs, tem

devidamente considerado a geografia, sem restringi-la às mesquinhas

proporções de uma simples delineação do solo apontado pelos itinerários

dos viajantes, ou medido pelas triangulações do geômetra; e menos ainda

cingindo-a ao conhecimento dessas cartas onde a arte do desenhador

resume em sinais diferentes o curso dos rios, o relevo das montanhas, a

situação das cidades, os limites naturais e pactuados. E se não fosse assim,

que outra ciência, pergunta com razão Avezac, se recorreria para pedir

conta dos fenômenos da vida terrestre? Que outra ciência, a não ser a

geografia, registrará em um quadro sinótico a disposição geognóstica dos

terrenos, a direção e a violência das correntes oceânicas, a regularidade

das marés, a lei das variações das bússolas, as circunstâncias

meteorológicas e climáticas, a habitação de seres orgânicos desde o líquen

até o cedro, desde o zoophito até o homem, e a distribuição das raças

humanas segundo seus caracteres físicos e morais? Que outra ciência,

exceto a geografia, se arrogará a missão de reunir todos estes grandes

traços, dos quais nenhum deve ser esquecido na descrição da terra? ”32
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sob

34 Ibidem p.94.
35 A respeito da importância da obra de Alexandre von Humboldt no processo de
sistematização da geografia, ver Antonio Carlos Robert Moraes. A génese da Geografia
moderna. São Paulo. Hucitec. 1989.
36 Relatório de Manoel Ferreira Lagos in Revista do 1HGB. ed..cit.. p. 120.

a das condições físicas: parece ainda que as rochas tenham refletido sobre

cada raça caracteres especiais, estampados também nos monumentos e

nos hábitos da vida particular. Lendo-se Cuvier, Elie de Beaumont e

Dufrenoy, reconhecer-se-a em suas descrições científicas serem tais estas

influências, que o habitante de um país calcário não opera nem pensa da

mesma maneira que o de um terreno xistoso ou granítico. Leia-se ainda

Michelet, e ver-se-a em sua excelente descrição da França as raças

distintas por sua origem, por seus costumes, grupadas em cada divisão

geológica”34.

Assim, o Manoel Lagos divide os trabalhos geográficos realizados

os auspícios do instituto em duas grandes categorias, que

concorreriam para um mesmo fim: o conhecimento do território brasileiro

e das potencialidades nele adormecidas. A primeira seria a dos homens de

campo, que por meio de suas viagens e explorações em regiões ainda não

Entretanto, ao mesmo tempo em que se perde em especulações de

cunho determinista, Manoel Lagos demonstra estar bastante atento a

importância das viagens e explorações que buscavam ampliar os

conhecimentos disponíveis acerca da geografia brasileira. Apoiando-se

em longas citações do Barão Alexandre von Humboldt, autor de Exame

crítico da história da geografia do Novo Continente e de Cosmos35, “essa

obra imortal que a geração contemporânea transmitirá com orgulho aos

séculos vindouros” o secretário ressalta que “o estudo geográfico deste

país de dia em dia desperta maior atenção pela sua importância

transcendente sob todos os pontos de vista”36, já que o interior do reino

oferecia verdadeiros tesouros ainda não explorados àqueles que se

dispusessem a esquadrinhá-lo.
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não restam dúvidas acerca daA respeito da historiografia,

centralidade de seu papel na delimitação dos signos de um passado

comum, tão necessários no processo de constituição das nações, e não

gabinete, o secretário destaca a Carta corográfica do Império do Brasil,

então recém concluída pelo engenheiro militar e sócio efetivo Conrad

Jacob de Niemeyer. Seus erros e omissões, de acordo com o secretário,

eram mais do que justificados: afinal “precipitar-se-ia no ridículo quem

intentasse em tão pequeno lapso de tempo conhecer com exatidão um país

de superfície tão vasta; cujas fronteiras demoram a mil léguas da costa, e

algumas em regiões desertas, ou senhoradas por hordas absolutamente

bárbaras"38

Aliás , o próprio Niemeyer, que seria premiado e elevado a

categoria de sócio honorário do IHGB devido à sua Carta Corográfica,

reconhecia as imperfeições de seu trabalho, mas afirmava estar “contente

por ter dado o primeiro passo, e abrir caminho em matéria tão espinhosa,

apresentando uma primeira carta corográfica do Império, arranjada e

litografada nesta corte, mostrando a divisão das províncias e os limites do

Império, de maneira a formar uma idéia menos escura do nosso rico e

importantíssimo território”39. O território, a princípio qualificado como

“rico e importantíssimo”, era na verdade praticamente desconhecido: esse

paradoxo informava a geografia deste período.

37 Ibidem. p. 121.
38 Ibidem. p.122.
39 Carta de Conrad Jacob de Niemeyer ao IHGB. publicada na Revista do IHGB. (8)
Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1846. p.555.

tocadas pela “civilização” levantam as preciosas informações sobre as

riquezas físicas do Brasil e trazem notícias sobre os indígenas que nelas

vivem. Depois, seria a vez dos homens de gabinete, que “resumindo o que

esta feito mostram melhor o quanto resta fazer, aclarando o passado e o

futuro da ciência”. 37 Entre os resultados do trabalho dos homens de
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Entretanto, o delicado problema político representado pela busca

do equilíbrio entre o centro e as partes na configuração, que tanto

ameaçava a integridade do império, era também um problema crucial

posto para a historiografia brasileira nascente, na busca pela narrativa de

uma história nacional.

Uma proposta de solução para este problema foi apresentada pelo

naturalista Karl Friedrich von Martius, no célebre texto “Como se deve

apenas no Brasil. Referindo-se ao seu próprio ofício, Eric Hobsbawm

afirma que “os historiadores estão para o nacionalismo como os

plantadores de papoula do Paquistão para os viciados em heroína:

fornecemos a matéria-prima essencial ao mercado. Nações sem passado

são uma contradição em termos. O que faz uma nação é o passado, e os

historiadores são as pessoas que o produzem”40.

1842, e que oferecia um

Neste sentido, as “memórias da pátria” referidas no discurso do

cónego Januário Cunha Barbosa, assim como as “variações do espírito”

citadas pelo desembargador Silva Ponte e “os sonhos gloriosos” de

Manuel Lagos, não estavam simplesmente esquecidos, esperando para

serem resgatadas a qualquer momento pela mente iluminada dos

intelectuais do IHGB. Elas precisavam ser inventadas (no sentido

atribuído a essa palavra por Jorge Coli) e inseridas em uma narrativa

heroica e coesa, da qual emergisse um passado nacional constitutivo do

Brasil.

411 Eric Hobsbawm. “Etnia e nacionalismo na Europa de hoje” in Gopal Balakrishnan
(org.). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro. Contraponto. 2000. p.271.

serem resgatadas a

escrever a história do Brasil”, escrito em 1844 e publicado na Revista

Trimestral em janeiro de 1845. Originalmente, o trabalho de Martius

havia sido enviado para participar de um concurso aberto pelo IHGB em

prémio ao melhor plano de redação para uma
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41 Karl Friedrich von Martius. Como se deve escrever a história do Brasil. Revista do
1HGB. 2.ed.. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, p.410. 411.

Em suas linhas gerais, o plano elaborado por von Martius buscava

enfrentar o problema da extrema diversidade de situação e de interesses

que então caracterizava as províncias do império por meio de uma

narrativa que constituísse uma unidade nacional, mas que “desse a

necessária atenção a estas particularidades”, privilegiando o “tom local”

necessário para despertar o interesse dos leitores. Dessa forma, Martius

recomenda que ao historiador estabeleça um divisão regional entre as

províncias do império, de forma a facilitar a exposição de seu trabalho.

São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, por exemplo, seriam

tratadas em conjunto, assim como Maranhão e Pará e Pernambuco, Ceará,

Rio Grande do Norte e Paraíba. A unidade, então, deveria ser construída

a partir da diversidade.

obra história do Brasil. De fato. Martius acabou vencendo o concurso, e

em 1847 recebeu uma medalha de ouro por seu trabalho.

Entretanto, a realização da imensa tarefa de enfim compor uma

narrativa histórica para o Brasil caberia a Francisco Adolfo Varnhagen,

Martius concluía seu plano afirmando que a tarefa do “historiador

patriótico” era a de “aproveitar todas as oportunidades para mostrar que

todas as províncias do Império por lei orgânica se pertencem mutuamente;

que seu propício adiantamento só pode ser garantido pela mais íntima

união entre elas”. Assim, na perspectiva laureada pelo IHGB, a narrativa

histórica deveria estabelecer no passado os vínculos necessários para

garantir a unidade e a grandeza futura: “justamente na mais vasta extensão

do país, na variedade de seus produtos, ao mesmo tempo em que os

habitantes tem a mesma origem, o mesmo fundo histórico, e as mesmas

esperanças de um futuro lisonjeiro, acha-se fundado o poder e a grandeza

dopais”41.



83

destacado membro do IHGB e um dos intelectuais mais ativos de seu

.43

42 Carta de Francisco Adolfo Vamhagen ao imperador, datada de 14 de julho de 1857.
Apud Manoel Luís Salgado Guimarães. Nação e civilização dos trópicos. Revista
Estudos Históricos (1) Rio de Janeiro. 1988. p.18.
43 Cf. Amo Wehling. Estado, história, memória, ed.cit.
44 Ibidem. p.69.
45 Ibidem. p.70.

Em estudo sobre a obra de Varnhagen, Arno Welhing43 explicita os

procedimentos dos quais o “pai” de nossa historiografia se vale na tarefa

de construção da memória nacional, cujo papel ele próprio considerava

essencial para a consolidação do Estado e da nação no Brasil. Entre eles,

destaca-se o que Welhing chamou de alteridade e reducionismo, que

“considera situações do passado como antecessoras necessárias do

futuro”44 e de exaltação dos feitos, ou seja, o destaque para os

acontecimentos que teriam contribuído para a manutenção da ordem

monárquica e da integridade territorial, que deveriam ser asseguradas a

qualquer custo45.

De fato, a obra capital de Varnhagen fornece inúmeros exemplos

importantes destes procedimentos. Em grande parte deles, porém, estava a

construção de uma memória nacional se baseia na construção

tempo. O primeiro volume de sua História Geral do Brasil, fruto de um

pesquisa documental de dimensões até então inéditas na historiografia

brasileira, foi publicado em 1854. Em 1857, ano publicação do segundo

volume da referida obra, Varnhagen escreveu uma carta ao imperador, na

qual demonstra ter incorporado o sentido da “história patriótica” do

programa de Von Martius, buscando por meio de seu trabalho “fazer bater

os corações dos de umas províncias em favor dos das outras, infiltrando a

todos nobres sentimentos de patriotismo e de nação, único sentimento que

é capaz de desterrar o provincialismo excessivo, do modo que desterra o

egoísmo, levando-nos a morrer pela pátria ou pelo soberano que

personifica”42
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introdução deste trabalho.

Manuel Luís Salgado Guimarães realizou um estudo bastante

esclarecedor acerca das relações entre o IHGB e o projeto de uma história

Finalizando sua narrativa sobre a expulsão dos holandeses do Rio

de Janeiro em meados do século XVI, Varnhagen conclui: “E aqui nos

cumpre notar que os esforços simultâneos que ora faziam, não só esta,

mas outras capitanias, contra o inimigo comum, eram novos elementos

que iam estreitar, pelos laços do coração, a futura união brasileira, que os

holandeses contribuíram depois a fazer apertar muito, e a Deus praza que

para todo o sempre, afim de que essa nação possa continuar sendo a

primeira deste grande continente antártico, e algum dia se chegue a contar

entre as mais consideradas do universo, o que sem muita união nunca

poderá suceder”.46 A luta contra o “inimigo comum” estreitava os laços

entre as capitanias, predestinadas a se um dia “compor a união brasileira”.

A integridade territorial do império brasileiro já estava posta, como

virtualidade, desde os primeiros tempos da colonização.

46 Francisco Adolfo Varnhagen. História Geral do Brasil. 6.ed.. São Paulo.
Melhoramentos. 1959. tomo l.p.313.
47 Francisco Adolfo Varnhagen. História Geral do Brasil, ed.cit.. tomo V. p. 148.

concomitante de uma memória territorial, no sentido proposto na

Por seu turno, os acontecimentos históricos que representaram uma

ameaça à integridade territorial e atentaram contra a autoridade do

monarca receberam valorização negativa. A insurreição pernambucana de

1817. por exemplo, é abordada com uma explicita má vontade pelo

historiador: “Eis que uma revolução, proclamando

absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro.

rebentou em Pernambuco em março de 1817. E um assunto para o nosso

ânimo tão pouco simpático que. nos fora permitido passar sobre ele um

véu. o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos traçar”47

um governo
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Essa dimensão virtual do território se expressa, por exemplo, na

matéria publicada no jornal Minerva Brasiliense em novembro de 1843.

Entretanto, apenas um destes momentos é objeto de investigação

no ensaio em tela, pelo menos no plano da teoria. Atento às relações entre

a narrativa histórica e a constituição da nacionalidade, Guimarães perde

de vista o fato de que a tarefa da geografia não era, apenas, a de fornecer

dados sobre os aspectos físicos do território brasileiro, mas era também a

de construir, no plano simbólico, um passado territorial comum. O

território real, que o IHGB insistia na necessidade de conhecer e explorar,

tinha sua contrapartida em um território virtual, já plenamente constituído.

e que servia de alicerce à grandeza da pátria.

Guimarães destaca que, nos quadros do instituto, a história e a

geografia tinham tarefas essenciais a cumprir, já que deviam fornecer os

dados necessários para a definição do quadro nacional que então se

esboçava. As duas disciplinas são assim consideradas “enquanto dois

momentos de um mesmo processo, ao final do qual o quadro da Nação, na

sua integralidade, em seus aspectos físicos e sociais, estaria delineado” 5().

nacional brasileira48. De acordo com ele, no Brasil, o período de

sistematização do pensamento histórico foi também o de consolidação do

Estado Nacional, e estes processos estiveram fortemente relacionados

entre si. A historiografia nascente tomou para si a tarefa de construir a

narrativa de um passado comum, ancorada no plano da ideologia, de

forma a “produzir uma homogeneização da visão do Brasil no interior das

elites brasileiras” . Por meio desta narrativa, conferiu legitimidade à

“existência de uma totalidade chamada Brasil”, e, portanto, ao Estado

brasileiro e à integridade de sua base territorial.

48 Manoel Luís Salgado Guimarães. Nação e civilização dos trópicos, op.cit.. p.5-27.
49 Ibidem. p.6.
511 Ibidem. p. 14.
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A referência a esse território virtual, que encerrava os fundamentos

da grandeza da nação que se pretendia construir, pode ser encontrada em

diversos pronunciamentos e textos destes primeiros tempos do IHGB. Em

discurso pronunciado em 1838 na Academia Imperial de Medicina em

homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva, o sócio efetivo de

Emílio Joaquim da Silva Maia utiliza a riqueza da terra destinada ao

Brasil pela Providência divina como parâmetro para a mensurar o gênio

dos brasileiros: “Não satisfeito com os milhares de bens físicos que já

tínhamos recebido, [o criador] também muito nos enriqueceu fazendo

aparecer na terra de Santa Cruz os talentos e os gênios. Assim, ao lado dos

gigantescos montes, dos majestosos rios, e desta fertilidade sem limites.

temos tido um Durão, um Basílio da Gama, um Gonçalo Ravasco. etc. E

verdade que uma grande parte do mundo literário ignora quem sejam os

homens ilustres do Brasil; porém isto é devido, como diz muito

judiciosamente Fernand Denis. a que os brasileiros instruídos (bem com a

citada por Guimarães a propósito da importância atribuída pela elite

letrada do império aos trabalhos históricos do instituto, que começa

afirmando que: “Estranhas umas ás outras, falta às nossas províncias a

força do laço moral, o nexo da nacionalidade espontânea que poderia

prender estreitamente os habitantes desta imensa peça, que a natureza

abarcou com os dois maiores rios do universo”51. A nação forjada pela

história deveria corresponder à sua base territorial construída pela

natureza. Esta base territorial comum deveria servir de parâmetro para o

trabalho de composição de um história nacional, de forma a “despertar no

espírito de nossa juventude o nobre sentimento de amor de pátria, que

torna o cidadão capaz dos maiores sacrifícios e o eleva acima dos cálculos

mesquinhos do interesse individual”52.

Apud Manoel Luís Salgado Guimarães, Nação e civilização dos trópicos, op.cit.,
p.14.
52 Manoel Luís Salgado Guimarães. Nação e civilização dos trópicos, op.cit.. p. 14.
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em

53 Emílio Joaquim da Silva Maia. Biografia dos brasileiros distintos por letras, armas.
virtud^ etc. José Bonifácio de Andrada e Silva. Revista do IHGB (8). Rio de Janeiro.
Imprensa Nacional. 1846. p. 121.
M Manoel de Araújo Porto Alegre. Extrato das atas das sessões do primeiro trimestre de
1846. Revista do IHGB (8). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1846. p. 145
55 Cf.' Lilia Moritz Schwarcz, O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil (1870-1930). São Paulo. Companhia das Letras. 1995. p.99-140.
56 Ibidem. p.99.

Na mesma linha, o discurso do artista e literato Manoel de Araújo

Porto Alegre, dramaticamente proferido a beira do túmulo do secretário

Januário da Cunha Barbosa, em 22 de fevereiro de 1846,

sintomaticamente transforma o território em cenário intencionalmente

montado pelo criador para acolher uma peça grandiosa: “O novo mundo

não foi talhado para ser medido pelos palmos de um pigmeu: as fozes do

Amazonas, do Madeira, do Xingu, do Guaíba, foram rasgadas pela

Providência para um povo de gigantes, para serem regidos por um

príncipe, que deve um dia do alto do seu trono conferenciar com o

universo, e talvez traçar a rota do seu destino”54.

Lilia Schwarz, por sua vez, não chega sequer a tocar no problema.

No capítulo da obra “O Espetáculo das Raças”55 dedicado ao IHGB, a

autora, mesmo considerando que o papel do instituto era o de “construir

uma história da nação, recriar um passado, solidificar mitos de fundação,

ordenar fatos buscando homogeneidade em personagens e eventos até

então dispersos”56, opta por uma abordagem de sociologia do

conhecimento, que privilegia a rotina das reuniões quinzenais do instituto,

transformado em fórum de prestígio social, de rituais patrióticos e de

enaltecimento da figura do imperador. Assim, dispensa pouca atenção às

características do projeto de história nacional que então se delineava,

genericamente considerada produtora de um narrativa de tipo patriótica.

riqueza da terra indo engrossar os tesouros da metrópole) foram e são

conhecidos como sábios portugueses”^3
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“épica e nacionalista”57, modelo tornado obsoleto, mas que ainda hoje

seria hegemónico nos “livros didáticos, sobretudo os oficiais”58.

57 Ibidem. p.99.
58 Ibidem. p. 138. Felizmente, no Brasil não existem obras didáticas “oficiais”, de
História ou de qualquer outra disciplina. Por isso mesmo, não se pode atribuir a essas
obras um padrão hegemónico, procedimento bastante comum nos escritos acadêmicos.
59 Ibidem. p. 108.

Para analisar o material produzido pelo instituto, Lilia Schwarz se

apoia em uma classificação anacrónica dos trabalhos publicados na

Revista Trimestral, e, a partir dela, confere aos textos que considera

“geográficos” um papel quantitativamente e qualitativamente pouco

significativo: “somando-se os artigos e documentos arrolados nos

volumes regulares e especiais da revista, obteve-se um total de 1862

textos, sistematizados a partir de critérios compatíveis com os modelos do

próprio IHGB. [...] Predominam os artigos de história, que correspondem

quase à metade de todo o material encontrado. Os textos de geografia, que

perfazem um total de 18%, cumprem um papel bastante específico; boa

parte deles referem-se a questões territoriais e a demarcação de limites,

ganhando assim uma função claramente pragmática dentro do contexto

Na abordagem de Schwarz, o imenso esforço de esquadrinhamento

do território brasileiro realizado no interior do instituto é resumido em um

única frase, contida em um parágrafo no qual não são estabelecidas

distinções importantes entre as expedições científicas e exploratórias que

desbravavam os sertões do Brasil e as viagens destinadas a pesquisas de

documentos brasileiros em arquivos europeus: “Essa prática mais

cotidiana [a das reuniões quinzenais] era complementada por atividades

extraordinárias. O incentivo e financiamento para a coleta de documentos

da história nacional, a realização de concursos, a promoção de congressos

e organização de expedições pelo interior do país e no estrangeiro -

especialmente aos arquivos espanhóis e portugueses - são alguns

exemplos”59
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O primeiro destes eixos temáticos, qual seja, o da problemática

indígena, revestia-se de uma dimensão estratégica - já que a integração

específico da época,

andamento”60.

É difícil imaginar quais foram os critérios utilizados para separar as

disciplinas de forma tão rígida, e que autorizam Schwarz a apresentar

com tamanha precisão a porcentagem de trabalhos referentes a cada uma

delas. A estranheza é ainda maior quando, no quadro apresentado pela

autora, a categoria geografia, aparentemente abrangendo principalmente

questões relativas aos limites, não se confunde com a categoria relações

internacionais.

60 Ibidem. p. 110.
61 Cf. Manoel Luís Salgado Guimarães. Nação e civilização dos trópicos, op.cit.

em que vários litígios desse tipo estavam em

De todo modo, o equívoco maior da interpretação de Schwarz não

reside neste esforço de rotulagem nada esclarecedor (que subdivide, por

exemplo, a categoria história em diversos tipos: política, social, religiosa,

militar e económica), mas é, principalmente, resultante da abordagem

superficial e apressada do conjunto do material, da qual escapa tanto a

importância das “questões territoriais” (reais ou virtuais) no contexto de

consolidação do Estado brasileiro quanto o tratamento dado a estas

questões nos trabalhos do IHGB

Bastante mais razoável, e por isso mesmo com resultados bem

menos precisos, é o esforço classificatório realizado por Manoel

Guimarães no ensaio já citado. De acordo com ele, a maior parte dos

artigos publicados na Revista Trimestral articulam-se em torno de três

grandes eixos temáticos: a problemática indígena, as viagens e

explorações científicas e o debate da história regional, sendo que os dois

primeiros frequentemente aparecem entrecruzados.61
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Nessa abordagem, o território se apresenta como um elemento

primordial da identidade nacional em formação. Por isso mesmo, as

viagens exploratórias promovidas e divulgadas pelo IHGB. assim como o

significado do esquadrinhamento do território que estava sendo realizado

nesta primeira metade do século XIX, serão objeto de análise mais detida

no próximo capítulo deste trabalho.

física do território e a segurança das regiões fronteiriças dependia

fundamentalmente do controle do Estado sobre as populações autóctones

- e de uma dimensão económica, já que a abolição iminente do tráfico

escravo tornava urgente a busca de novas alternativas para o trabalho.

No segundo eixo temático, o das viagens de explorações do

território brasileiro, foram incluídos artigos e trabalhos sobre as questões

fronteiriças, sobre as potencialidades naturais do país e, também, sobre a

questão indígena, posto que o reconhecimento e as perspectivas de

valorização produtiva do território não raro esbarravam na presença de

grupos indígenas que resistiam à ocupação de suas terras. Comentando o

grande espaço dedicado a este segundo eixo nas páginas da Revista

Trimestral, Guimarães demonstra estar bastante atento às relações entre a

questão territorial e a constituição da nação brasileira: “se pensarmos que,

num momento de constituição da Nação, também a definição de sua

identidade físico-geográfica é parte de um projeto mais amplo, podemos

entender o porquê de o instituto reservar espaço tão amplo ao tratamento

do assunto. Na verdade, trata-se de definir com precisão os contornos

físicos dessa nação, integrando na imagem em elaboração, os elementos

continentalidade e riquezas inumeráveis, capazes de viabilizarem num

futuro não definido a realização plena de sua identidade”62.

62 Ibidem. p.23.
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Oiapoque: territórioao o

»■>

A prática de esquadrinhamento do território brasileiro não foi

inventada pelos membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Aliás, parcela significativa dos relatos encontrados nas páginas da Revista

Trimestral reproduzem manuscritos escritos no final do século XVIII,

anteriores, portanto, à própria fundação do instituto. A narrativa territorial

4 - Do Jaguarão
esquadrinhado

seriam
e seu

“Em vez de tantos despropósitos, que tem feito
o governo do Brasil, deveria ter feito explorar
seus vastos sertões em duas expedições de
norte a sul, e outra de leste a oeste. Estas
expedições seriam compostas de um
engenheiro e seu ajudante, com seu
destacamento militar de quarenta homens,
línguas ou intérpretes que pelo menos
soubessem a língua geral, um ou dois
botânicos, dois mineralogistas que
examinassem as minas, um construtor de
barcos e canoas, com os proeiros e remeiros
necessários, um ferrador, um coureiro, com os
instrumentos e ferramentas necessárias,
quinquilharias para presentear os selvagens, os
cavalos e bestas de baeagens e víveres, e bois
etc. Os engenheiros fariam a carta do país,
examinariam o curso dos rios, escolheriam os
sítios melhores para futuras aldeias e vilas”
José Bonifácio de Andrada e Silva.
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melhoria das técnicas agrícolas, à diversificação dos cultivos e à

racionalização dos procedimentos de extração de minerais.

Por isso mesmo, os nomes do Vice-Rei Luís de Almeida Soares

Alarcão Eça e Melo (1769-1779), o segundo Marquês de Lavradio, e de

seu sucessor Luís de Vasconcelos e Souza (1779-1790) permanecem

que vamos analisar no presente capítulo acumula e sedimenta diferentes

tempos históricos.

1 Ver Maria Odila Leite da Silva Dias. Aspectos da Ilustração no Brasil. Revista do
IHGB (278). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, jan/mar. 1968. p. 105-170
2 Ibidem. p. 112

Ainda de acordo com Maria Odila, a Coroa participou vivamente

deste esforço de produção e sistematização de conhecimentos.

patrocinando a publicação de memórias como “fruto de uma política

consciente e preocupada em fomentar a produção de matérias primas para

a industrialização de Portugal, em promover um renascimento da

agricultura [...] e, sobretudo, a partir do último quartel do século [XVIII],

em aproveitar as novas perspectivas que a conjuntura internacional

parecia apresentar para o Brasil em virtude de desajustes ocasionados pela

Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas”2.

A importância das atividades de pesquisa, exploração e

“desvendamento” do vasto interior no Brasil é analisada por Maria Odila

da Silva Dias como parte importante da utopia de poderoso império luso-

brasileiro, surgida nas últimas décadas do século XVIII1. Os brasileiros

que estudaram nas universidades européias a partir de 1772 foram

responsáveis pela divulgação do ideário iluminista na colónia,

manifestando uma acentuada tendência para os estudos científicos, cujo

objeto seriam as particularidades da natureza na América lusitana. O

caráter pragmático dos estudos e pesquisas realizados por esta geração de

ilustrados se evidencia nas inúmeras memórias e tratados dedicados à
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O Instituto Histórico Geográfico é, em larga medida, herdeiro desta

tradição ilustrada de exploração utilitária do território brasileiro e de suas

3 Ibidem p.l 15
4 José Joaquim de Azeredo Coutinho, Discurso sobre o Estado Atual das Minas do
Brasil (1804), apud Maria de Lourdes Vyana Lira, A utopia do poderoso império -
Portugal e Brasil: bastidores da política 1798-1822. Rio de Janeiro. Sette Letras. 1994.
p. 91

Alguns anos mais tarde, em 1796, seria a vez do Seminário de

Olinda, que, por meio de um currículo voltado para a investigação

científica da natureza, trazia para o campo da formação religiosa o

programa de reformas ilustradas idealizado pelo ministro de ultramar dom

Rodrigo de Souza Coutinho. O bispo José Joaquim de Azeredo Coutinho,

diretor do seminário, ressaltava a importância de capacitar os párocos no

conhecimento dos produtos da natureza e dos métodos de sua exploração,

das características das minas metálicas, das propriedades das águas

minerais e das técnicas de irrigação agrícola. Assim formado, o pároco, tal

como um “geógrafo inteligente”, poderia descrever “a extensão de sua

paróquia, não só quanto às suas confrontações e dimensões, mas também

quanto a natureza de que é, ou não. capaz de o seu terreno" .

associados ao primórdios do desenvolvimento científico no Brasil. Esse

contexto ilumina, por exemplo, a fundação, em 1772, da Academia

Científica no Rio de Janeiro, que, sob os auspícios do Marquês de

Lavradio, se encarregaria dos primeiros levantamentos sistemáticos da

flora brasileira. No mesmo espírito, enquadra-se a expedição botânica que

percorreu a capitania do Rio de Janeiro entre 1782 e 1790, idealizada por

Luís de Vasconcelos e Souza e chefiada pelo naturalista Frei José Mariano

Conceição Veloso, da qual resultou a obra Flora Fluminensis, vasto

inventário da vegetação da capitania. Por sua vez, a Sociedade Literária,

criada em 1786, se ocuparia mais da ciência do que das letras,

participando do esforço de instauração de uma nova racionalidade

agrícola3, baseada em conhecimentos astronómicos e matemáticos.
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Entretanto, e apesar do interesse manifestado pelo instituto nos

conhecimentos científicos que poderiam surgir nas viagens exploratórias

potencialidades. Maria Odila lembra que os fundadores do instituto.

apesar do nacionalismo, “voltavam-se com certa melancolia para os

tempos de progresso dos vice-reis, exaltavam o Marques de Lavradio e

Luís de Vasconcelos e Sousa, como benfeitores do Brasil e referiam-se a

dom Rodrigo em termos de sincera gratidão”5.

5 Maria Odila Leite da Silva Dias, Aspectos da Ilustração no Brasil, op. cit. p. 162
6 A esse respeito ver Karen Macknow Lisboa. A Nova Atlântida de Spix e Martius:
natureza e civilização na viagem pelo Brasil (1817-1820). São Paulo. Hucitec/Fapesp.
1997 e Flora Sussekind. O Brasil não é longe daqui: o narrador, a viagem. São Paulo.
Companhia das Letras, 1990. Sérgio Buarque de Holanda se refere ao
esquadrinhamento do território brasileiro pelos viajantes, após a abertura dos portos em
1808. como um segundo descobrimento do Brasil, já que até então a colónia era
desconhecida para os não portugueses. Ver “A herança colonial - sua desagregação”.
6.ed.. São Paulo. Difel. 1985. tomo II. vol. 1
7Revista do IHGB (11). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1848. p. 111

É bem verdade que os tempos eram outros, e que o império

brasileiro já havia se transformado em paraíso de investigadores e

naturalistas do mundo inteiro. Desde a transladação da corte portuguesa,

os portos estavam abertos para comerciantes, artistas e naturalistas de

diversas regiões da Europa. Nas primeiras décadas do século XIX, o

Brasil já despontava como tema principal de uma vasta “literatura de

viagens” escrita por autores ingleses, franceses e alemães6. Na sessão

pública aniversária do Instituto Histórico e Geográfico de 1847, o

secretário Manuel Ferreira Lagos lembra que “um grande número de

sábios tem vindo de além mar colher em regiões incógnitas flores exóticas

para ornar o templo da ciência, e ultimamente o Brasil parece ter se

convertido no El-Dorado que incita a insaciabilidade desses infatigáveis

indagadores dos arcanos da natureza, como se deixa ver pelas sucessivas

expedições científicas e viajantes particulares que abordam à nossa praia,

embrenhando-se depois nos dilatadíssimos sertões com a convicção

íntima de que suas fadigas hão de ser recompensadas liberalmente” .
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uma das províncias do império.

De fato, as memórias, tratados descritivos e relatos publicados nos

primeiros tempos do instituto revelam uma orientação significativamente

mais pragmática. E neste sentido que pode-se estabelecer uma linha de

continuidade de propósitos entre a elite “ilustrada” do final do século

XVIII e os fundadores do Instituto Histórico e Geográfico. Nos dois

casos, o esquadrinhamento do território brasileiro estava orientado menos

para a simples descrição do natureza, e mais para o aproveitamento de

suas potencialidades. Daí o interesse sistematicamente manifestado pelo

IHGB em construir um acervo documental e estatístico acerca de cada

Hipólito da Costa, comentando em 1809 no Correio Brasiliense as

providências tomadas por dom João VI quando da instalação da corte no

Rio de Janeiro, apresenta o desconhecimento do território como um dos

grandes empecilhos à realização das virtualidades nele contidas. De

acordo com ele, os ministros de dom João XVI trataram logo de fundar

“um desembargo do Paço, um conselho da Fazenda e uma Junta de

Comércio. Precisava-se, porém, pela natureza do país, de um conselho de

realizadas pelos estrangeiros, os tratados de classificação da fauna e da

flora brasileira que então se esboçavam estão quase que inteiramente

ausentes das páginas da Revista Trimestral. Mesmo os textos etnográficos

e comentários da famosa expedição realizada por KarI Friedrich von

Martius e Jonhann Baptist von Spix entre 1817 e 1820 só seriam

traduzidos e publicados pela Revista entre o final do século XIX e o início

do século XX, e a edição integral em português da narrativa da viagem só

foi realizada em 1938, exatamente cem anos depois da fundação do

IHGB8. Apesar da importância crucial do programa histórico elaborado

por Martius, ao qual nos referimos no capítulo 3, suas contribuições como

naturalista permaneceram inéditas no Brasil durante vários decénios.

x cf. Karen Macknow Lisboa. A Nova Atlântida de Spix e Martius. op. cit.. p.61
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Trimestral.

Trata-se de um parecer a respeito de um projeto de abertura de

estrada ligando o Pará ao Mato Grosso. De acordo com ele. “em geral a

conveniência da abertura de estradas em muitos locais de qualquer país é

assaz conhecida, porque elas dão aos povos comunicação mútua, que.

originando a civilização, consequentemente promove o giro do comércio,

o aumento da indústria, o aperfeiçoamento das artes, a difusão dos

conhecimentos científicos, o estreitamento dos laços da sociedade, e a

O documento enviado por Antônio Ladislau Monteiro Baena ao

presidente da Província do Pará, em carta datada de 8 de fevereiro de

1844 e publicado na Revista no ano seguinte, ajuda a dimensionar a

importância da questão dos transportes neste período e a apresentar as

alternativas que foram cogitadas no sentido de integrar as diversas partes

do império.

Minas, uma inspeção para abertura de estradas, uma redação de mapas,

um exame de navegação dos rios e muitas outras medidas próprias do

lugar”9.

O problema levantado por Hipólito da Costa permanecia na ordem

do dia em meados do século XIX. Para os fundadores do IHGB, a

expectativa de valorização produtiva do território do império recém

estabelecido esbarrava na precariedade dos meios de transporte e no

pouco conhecimento acerca dos tesouros escondidos nos “dilatadíssimos

sertões”. Nesse sentido, é possível se falar em uma linha de continuidade

em termos das políticas territoriais voltadas para a consolidação do corpo

político do império luso-brasileiro no Brasil independente. Não por caso,

este será um dos temas mais recorrentes nas páginas da Revista

9 Apud Maria Odila Leite da Silva Dias. Aspectos da Ilustração no Brasil, op. cit.. p.
146
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e a

Entretanto, Antônio Baena se manifesta contrário à abertura da

consolidação do corpo político”10. Além de promover a indústria e o

comércio, a integração do território por meio do aprimoramento dos

transportes é condição necessária para a constituição da nação

consolidação do próprio Estado.

referida estrada, ponderando que “a empresa de grandes estradas deve

estar em relação com a disposição que os povos tem feito da superfície do

seu território, e com a necessidade que elas tenham de avizinhar-se pelos

menos que a índole topográfica indicar ou permitir, quer sejam esses

meios os da terra, que os dos rios”11. E a “índole topográfica do Brasil” é

diferente da européia, pois aqui não faltam, como acontece lá, rios

caudalosos, verdadeiros caminhos abertos pela natureza. Assim, abrir

estradas e buscar a integração do território pelos caminhos terrestres seria,

no Brasil ignorar os apelos da própria natureza, “a qual nos brada para que

tiremos utilidade das suas benéficas indicações”12. De fato, o próprio

presidente da província do Pará já havia assinalado a importância dos

caminhos fluviais para o estabelecimento de vínculos mais sólidos entre o

Pará e as províncias centrais. Dirigindo-se à Assembléia Provincial em

1840. o presidente João Antônio de Miranda ressaltou a importância da

navegação interior “que nos levaria até as repúblicas da contra-costa do

Brasil, e que nos faria perceber os lucros das províncias de Goiás e Mato

Grosso, logo que batêssemos as águas do Tocantins. Tapajós. Madeira

Arinos. Juruena. navegação enfim mais fácil, que do rio Doce na

10 Ofícios de Antônio Ladislau Monteiro Baena ao presidente da província do Pará, José
Tomás Henriques. Revista do IHGB (7), Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1845, p.
338
11 Ibidem
12 Ibidem p.341
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15 Discurso recitado pelo Exm. Snr. doutor João Antonio de Miranda, presidente da
província do Pará na abertura da Assembléia Legislativa Provincial no dia 15 de agosto
de 1840. Pará. Typ. de Santos & menor. 1840. p. 78
14 Ofícios de Antônio Ladislau Monteiro Baena ao presidente da província do Pará. José
Tomás Henriques, ed. cit.. p.340

província de Minas Gerais, porque para dela deduzirmos todas as

vantagens desejáveis, não seria necessário [...Jbrigar contra a natureza.13

A utopia de um Brasil integrado pelos caminhos fluviais informa o

parecer de Antônio Baena: “os povos bem entendidos em seus verdadeiros

interesses colhem partido das vantagens naturais do seu torrão, e

modificam os inconvenientes físicos, respeitando o ser das coisas: na

Europa estuda-se a natureza para conceber o que se deve operar em

benefício da cômoda existência; a natureza do nosso país é diversa, e ela,

nos rios que dividem e subdividem o nosso chão, deu-nos as melhores e

mais baratas estradas e caminhos para nos comunicarmos em todo o

sentido que quisermos”14. Nesse caso, o trabalho a ser realizado não seria

o de abrir grandes estradas, “cuja construção pode ombrear com a do

canal de Pequim”, mas o de tornar navegável a maior extensão possível de

O parecer de Antônio Baena é bastante emblemático de uma das

vertentes da reflexão sobre o território que iria frequentar as páginas da

Revista Trimestral. Muito distante das “viagens pitorescas” que

registravam o “exotismo” das recém descobertas e catalogadas espécimes

tropicais e dos artistas que ajudavam a solidificar um paisagismo

tipicamente nacional, seus autores mobilizavam os conhecimentos

disponíveis acerca da geografia física brasileira na busca de alternativas

para o difícil problema da integração entre as diversas partes do império.

Em grande parte dos casos, estes relatos haviam sido encomendados pelos

governos provinciais ou pelo poder central. Sua publicação demonstra o

esforço do instituto em, ao mesmo tempo, divulgar o empenho oficial no

sentido de planejar a execução de políticas territoriais no conjunto do

império e participar do debate sobre os meios de viabilizar esta tarefa.
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consolidar seu “corpo político”.

Em muitas ocasiões, a Revista enfocava o difícil problema da

comunicação entre as diversas regiões do império por meio do resgate de

documentos relativos ao período colonial. E o caso, por exemplo do

Relatório de Viagem de Thomas de Souza Villa Real pelos Rios Tocantins,

Araguaia e Vermelho, acompanhada de importantes documentos oficiais

relàtivos à mesma navegação.'5, publicado em 1848, no qual estão

expostas as dificuldades encontradas para a realização do roteiro proposto.

Uma das cartas que acompanham este relatório, escrita por Francisco de

Souza Coutinho (irmão de d. Rodrigo) em 1793, relata que, por motivos

de ordem estratégica, seria necessário estabelecer vínculos mais sólidos

entre Pará.e Goiás: “independente do acréscimo da cultura que deve

experimentar a da capitania de Goiás encerrada até agora nos limites que

curso fluviais, buscando soluções técnicas para enfrentar ou contornar as

grandes cachoeiras que interrompem a navegabilidade e abrindo estradas

de pequena e média extensão interligando os caminhos aquáticos.

15 Francisco de Souza Coutinho. Relatório de Viagem de Thomas de Souza Villa Real
pelos Rios Tocantins, Araguaia e Vermelho, acompanhada de importantes documentos
oficiais relativos à mesma navegação Revista do IHGB (11). Rio de Janeiro. Imprensa
Nacional. 1848. p.401-444

Baena conclui seu trabalho alertando para um obstáculo adicional

que teria de ser enfrentado caso a província do Pará optasse por ignorar os

caminhos fluviais e se decidisse pela construção da estrada. De acordo

com ele, seria preciso considerar que um caminho terrestre ligando as

povoações do Pará com as do Mato Grosso inevitavelmente passaria por

“um dilatado deserto” humano. Também este tema é recorrente no

conjunto de documentos e relatórios de viagens reproduzidos na Revista

Trimestral', o povoamento rarefeito era comumente apontado como

obstáculo a uma integração efetiva do território. Tanto quanto de

caminhos terrestres e fluviais, o império precisava de gente para
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mas os

serem

16 Ibidem. p.408
17 Francisco José Rodrigues Barata, Memória em que mostram algumas providências
tendentes ao melhoramento da agricultura e comércio da capitania de Goiás. Revista do
1HGB (11). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1848. p. 336-365
ls Ibidem p.336

Entretanto, a utilização destes caminhos fluviais esbarrava em dois

grandes problemas: as cachoeiras, devido as quais seria necessária a

construção de caminhos terrestres margeando pontos intransitáveis dos

cursos fluviais, e os “índios bravios”. Para enfrentar este último, era

com ela, qualquer providência a ser tomada pela Coroa portuguesa no

sentido de introduzir melhoramentos económicos em suas capitanias

americanas só se tornaria efetiva se guiada por sólidos conhecimentos de

geografia, que revelariam as potencialidades naturais e os caminhos a

seguidos para o aprimoramento das práticas agrícolas e.

consequentemente, do comércio, já que a predominância da agricultura de

subsistência é apontada como uma das principais causas da pobreza. Nesta

perspectiva, o autor ressalta a importância das rotas de comércio com

entre Goiás e o Pará, “pela comodidade que oferecem os mencionados

rios [Araguaia e Tocantins], e particularmente o Tocantins, que atravessa

quase toda a dita capitania, tocando a maior parte dos seus arraiais ou

povoações, e navegável até o rio Uruú”.18

prescrevia o consumo interior de seus habitantes, me parece de suma

importância para o serviço de sua majestade que a navegação pelo dito

Rio Araguaia seja frequentada, povoando-se e cultivando-se as suas

margens”'6

Este tema aparece também na Memória em que mostram algumas

providências tendentes ao melhoramento da agricultura e comércio da

capitania de Goiás, publicada pela Revista em 1848 . A memória, de

autoria de José Rodrigues Barata, então sargento mor da capitania do

Pará, não traz indicação precisa da data na qual foi redigida,

dados estatísticos a ela anexados se referem ao ano de 1804. De acordo
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o

comerciantes e agricultores

verdadeiros entrepostos

capitania. Note-se que

importante do programa de valorização produtiva dos sertões longínquos

do império.

19 Ibidem
20 Ibidem p.348
21 José Carlos de Carvalho. Província das Alagoas. Revista do IHGB (13). Rio de
Janeiro. Imprensa Nacional. 1850. p. 336-348

Também nos trabalhos sobre a província de Alagoas realizados

pelo tenente do imperial corpo de engenheiros José Carlos de Carvalho no

início 1850, cujos extratos seriam publicados pela Revista Trimestral no

mesmo ano21, a conquista do território é associada à conquista das almas

indígenas e aos estabelecimento de novos núcleos de povoamento. Depois

de apresentar as matas de Jacuípe como infestadas de “índios e facínoras”

, o relator afirma que “a maneira mais eficaz de adoçar os costumes de um

povo é facilitar-lhe as relações com os seus vizinhos mais civilizados, é

infundir no seu seio o amor ao trabalho; e, sem dúvida, isto o governo

alcançará abrindo boas vias de comunicações, e estabelecendo ao longo

preciso ou obrigar os índios a se retirar para “o interior do continente.

onde o gentio se contenha sem inquietar os nossos concidadãos

comerciantes e agricultores”19 , ou, o que seria melhor ainda, incentivar a

propagação da fé cristã entre os índios, de forma a aumentar as

povoações. Assim, seu autor propõe a instituição de um prémio para os

que estabelecem aldeias de índios civilizados, que seriam mantidos para

serviço do capitão por um período de quatro anos, findos os quais “será

grande a utilidade [dos índios] pela extração dos gêneros preciosos do

sertão e pela cultura das terras, ainda sem atender ao aumento da futura

população, a qual melhor se conformará com os usos e costumes do país

em que nasceram, detestando os de

mais como feras do que como homens

assim constituídos nas

seus pais, que haviam sido criados

;”20. Os núcleos de povoamento

margens do Araguaia se transformariam em

comerciais, que trariam prosperidade para a

a catequização dos índios era um elemento
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província, por exemplo, estamos reduzidos àquelas facilidades que a

natureza por si só mesma nos fornece: não temos uma só estrada que

mereça este nome, nem pontes ou barças de passagens sobre os rios, o que

muito demora as viagens, que ficam dependentes das marés nos lugares

onde elas influem; cada povoação tem o seu sistema de pesos e medidas,

não existe a menor polícia nos nossos campos, do que resultam os

contínuos roubos de animais, etc. Foi criado um liceu nessa capital, e nem

ao menos nele se ensinam as noções de ciências naturais, estudo tão

familiar em todos os países; no entanto há cadeiras para o ensino da

análise dos clássicos, do latim, do francês, inglês, filosofia, e tudo o mais

que serve para preparar a nossa mocidade para os cargos públicos,

aumentando ainda mais o número de pretendentes esfaimados, que muitas

22 Ibidem. p. 343
23 Ibidem

dela diversos núcleos de uma população ativa e industriosa, entre a qual

facilitando todos os meios de fazer novas fontes de riqueza para o país,

achará sempre nas numerosas famílias que se fizer prosperar, uma

multidão de defensores da ordem pública” Nesse sentido, a população,

além de instrumento de defesa do território, se transformaria também em

instrumento de garantia dos poderes constituídos.

Pressupondo a vocação eminentemente agrícola da “nação”

brasileira, o relator afirmava que a expansão dos cultivos dependia

fundamentalmente da garantia da liberdade comercial, e das condições

objetivas para o exercício desta garantia, quais sejam: “estradas, pontes,

canais e outras obras e instituições que diminuindo as despesas e

obstáculos das comunicações e transportes, aumentam em consequência

os rendimentos das lavouras, e finalmente as instruções necessárias aos

lavradores para se aproveitarem com a maior vantagem daquelas

liberdades e facilidades23” De acordo com ele, o problema não estava na

ausência de liberdade, mas da falta das facilidades citadas: “nesta



103

vezes obrigam os governos a multiplicarem o número de empregos, sem

nunca conseguir acomoda-los24. Neste caso, são bastante evidentes os

ecos das propostas de “agricultura ilustrada”, em pauta pelo menos desde

os tempos do Seminário de Olinda, nas quais também a educação assumia

um sentido pragmático.

24 Ibidem. p.347
25 José Vieira Couto. Memória sobre a Capitania de Minas Gerais. Revista do IHGB
(11). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, 1848. p. 289-335
26 Ibidem. p.290
27 Ibidem. p.322

A questão dos transportes e da falta de integração entre as partes do

império é recorrente nos diversos documentos sobre Minas Gerais

publicados pela Revista. Um exemplo é a Memória sobre a Capitania de

Minas Gerais, escrita por José Vieira Couto, encaminhada para o rei de

Portugal em 1799 e publicada em 184825. De acordo com ela o problema

básico era o relativo isolamento da capitania, já que “um extenso cordão

de espessas e imensas matas, habitadas somente de gente bárbara e

selvática, corre ao longo de todo o lado oriental, e tolhe a comunicação

desta capitania com a do Espírito Santo e Porto Seguro”26. Por isso

mesmo, o melhor aproveitamento das riquezas naturais dependia da

abertura da navegação dos rios Doce, Jequitinhonha e São Francisco, “que

um dia valerão para o Estado grandes tesouros: por meio deles toda a

capitania de Minas Gerais pode manter uma viva comunicação com os

portos marítimos; por cima de suas veias lastradas de barcos descerão os

nossos metais, os nossos gêneros raros e esquisitos que a costa não

produz; por eles subirão em troco as fazendas das manufaturas da
'>'7Europa”- . Entretanto, pelo menos enquanto não fossem superadas as

dificuldades técnicas apresentadas pela navegação dos referidos rios, seria

preciso abrir diversas rotas terrestres aproximando Minas Gerais do

litoral. Afinal, conclui o autor da memória, “não há certamente serviço tão

útil e despesa tão bem empregada como a que se faz com as estradas: a
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A importância do estabelecimento de meios mais eficazes de

transportes aparece também nos Documentos Sobre o Rio Doce, escritos

no início da década de 1830 pelo Major de engenheiros Luís D’Alincourt,

enviados para o ministério dos negócios do império e também publicados

pela Revista em 184529. Neste caso, trata-se de um estudo realizado com a

intenção específica de descrever o curso do rio e estudar as medidas

necessárias para melhorar as suas condições de navegabilidade.

Os referidos documentos apontam para a importância estratégica

do rio Doce, analisando quais províncias poderiam ser imediatamente

beneficiadas com transformação do rio em caminho fluvial, e como isso

ocorreria: “a posição geográfica do Rio Doce o torna de um interesse

reconhecido às províncias de Minas Gerais e do Espírito Santo; a esta,

porque a sua prosperidade depende incontestavelmente de francas e livres

relações comerciais com aquela, que a seu turno obtém por esse canal

comunicação fácil com o oceano”30. Mas, de acordo com o relator, este

caminho também seria bastante útil para aproximar as principais

povoações das províncias centrais - em especial as de Goiás e Cuiabá -

dos portos marítimos, atenuando os esforços que seus comerciantes

realizavam para “conduzir seus efeitos (os poucos que o podem fazer) às

costas de animais, pelo espaço de centenas de léguas, com tantos riscos e

fadigas”31. Além do mais, a navegação representaria a possibilidade de

valorização produtiva dos terrenos adjacentes às margens do rio e de seus

tesouros naturais, quais sejam, “diversas e ricas plantas, frutas e legumes;

28 Ibidem. p. 323
29 Luís D'Alincourt. Documentos Sobre o Rio Doce. Revista do IHGB (7). Rio de
Janeiro. Imprensa Nacional. 1845. p. 351-382
3(1 Ibidem. p. 382.
31 Ibidem

anima muitofacilidade dos transportes anima muito o comércio, amiúda a

correspondência, aproxima as distâncias, e tudo isso redunda em grandes

utilidades ao Estado”28
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[...] longas vargens, fundas e piscosas lagoas, dilatadas e virgens matas,

auríferos rios, preciosas e ainda não resolvidas serras e morros; finalmente

terrenos, tanto na província do Espírito Santo, como na de Minas, em que

a natureza prodigalizou seus dons, para ventura e regalo da espécie

humana: todavia tão grandes bens tem sido desprezados”32. A navegação

interior representava, ao mesmo tempo, a integração entre os núcleos de

povoamentos já existentes, a dinamização da indústria e do comércio e

uma plataforma para o aproveitamento das riquezas naturais.

Partindo de Ouro Preto em 22 de janeiro de 1836 e trilhando

estradas já conhecidas, a dita expedição chega a vila de Minas Novas em

18 de março do mesmo ano. O estado de decadência desta vila é

apresentado no início do relatório: “Algum dia a vila de Minas Novas,

situada no 17 37’3” de latitude e 44 20’ de longitude, foi a metrópole do

comércio desta província até a Bahia, para onde transportava anualmente

imensos fardos de algodão, exportação esta que não somente bastava para

todas as necessidades do país, como também permitia a muitas pessoas

32 Ibidem
33 Pedro Victor Reinault. Relatório da Exposição dos rios Mucury e Todos os Santos.
Revista do IHGB (8). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1846. p. 356-375.

Efetivamente, a presidência da província de Minas Gerais parece

ter sido uma das mais preocupadas com o estabelecimento de rotas de

navegação que ligassem seus núcleos de povoamento entre si e com os

portos marítimos. Em 1846, a Revista Trimestral publicou o Relatório da

Exposição dos rios Mucury e Todos os Santos, realizado por ordem de sua

presidência pelo engenheiro Pedro Victor Reinault e que havia sido

encaminhado em abril de 183733. A dita expedição foi realizada com um

duplo objetivo: o de explorar as “matas” compreendidas entre os rios

Mucuri e Todos os Santos, onde o governo provincial tencionava

estabelecer uma colónia de “degredados e vagabundos”, e o de conhecer

as condições de navegabilidade do rio Mucuri.
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O único obstáculo importante, não apenas ao estabelecimento de

uma colónia de degredados, mas à valorização produtiva de toda a região

e à reversão da situação de decadência na qual se encontrava Minas

ajuntarem tesouros consideráveis, que ainda existem em algumas mãos.

Porém, o sistema ruinoso da agricultura em uso em umas terras tão

favorecidas sobre diversos pontos tem cansado as mesmas de tal sorte que

hoje não produzem senão carrascos, debaixo dos quais raros animais de

gado vaccum, que por acaso resistiram a uma peste desastrosa, procuram

um alimento à sua triste existência”34.

34 Ibidem. p. 373
35 Ibidem. p. 374
36 Ibidem. p. 372

Além do esgotamento das terras, a precariedade das rotas de

comunicações era apontada como razão da decadência de Minas Novas.

Por isso mesmo, a exploração do Mucuri buscava criar uma comunicação

mais imediata entre Minas Novas e o litoral, aproveitando-se de um

caminho terrestre transitável que um fazendeiro local já havia aberto entre

a vila e o rio e, assim, viabilizar a introdução da agricultura e da

exploração madeireira nas margens do Mucuri. As perspectivas de

sucesso da empreitada eram grandes, posto que “o rio é fertilíssimo de

madeiras de preço, a saber: jacarandá, cabiúna, vinhático, bálsamo, ipê,

jequitibá, etc, e nas cabeceiras acham-se algumas aroeiras, óleo de

copaíba e de braúna”.35 Além disso, a navegação pelo Mucuri oferecia

grandes vantagens em relação a outros rios que também estavam sendo

estudados como alternativa de comunicação entre Minas Gerais e o litoral,

pois “não tem ramo algum de febres malignas , nem sezões, vantagem

que bastaria para torna-lo preferível ao Rio Doce e Jequitinhonha, cujos

habitantes são assolados diariamente por este flagelo, se além destas

vantagens todas não oferecesse uma navegação (que principia da barra do

rio das Americanas, que desagua nele da parte do norte) mais leviana”36.
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Expedições como esta, ainda que não fossem imbuídas do mesmo

espírito cientificista que movia os naturalistas estrangeiros, também

contribuíram de forma significativa para o conhecimento da geografia

física das regiões visitadas, ampliando o repertório disponível sobre

aspectos importantes do relevo e da disposição da rede hidrográfica, que

seriam utilizados intensamente pela cartografia da época. Além disso, elas

testavam novos métodos de exploração dos cursos dos rios, facilitando as

futuras empreitadas. A esse respeito, vale conferir os métodos de

averiguação utilizados na expedição expostos no relatório: “depois de

tantos trabalhos cheguei finalmente a 29 de setembro à barra do Mucuri

no oceano, havendo explorado o rio, e tomando todas as suas voltas por

meio da bússola, e regulando a celeridade da canoa por uma ampulheta

que tinha feito, e uma corda, a qual tinha amarrado um peso para servir de

ponto fixo; esta corda estava medida em metros, e conforme a correnteza

da canoa se desenvolvia mais ou menos durante o tempo em que vazava a

sobredita ampulheta”37, e as suas principais conclusões: “o rio Mucuri

corre a leste sul-este, e serve de limite natural à província do Espírito

Santo, pelo sul, e à província da Bahia, pelo norte. A trinta léguas pouco

mais ou menos, rio acima, existe outro limite natural entre a província de

Minas ao oeste, e a província da Bahia a leste: é uma cordilheira que corre

Novas, era a presença de comunidades indígenas que resistiam ferozmente

à invasão de suas terras, ou, nos termos do relatório, “é o número de

bugres que infestam as margens do Mucury”. Mais uma vez, a

catequização dos “selvagens” e sua incorporação ao trabalho agrícola é

apresentada como parte indissociável do programa de ampliação das

fronteiras económicas do território. Isso posto, nota-se que a reprodução

pitoresca dos indígenas, realizada pelos viajantes estrangeiros, estava

muito longe das preocupações mais imediatas dos colonizadores dos

sertões.
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O projeto havia sido concebido a partir de um diagnóstico bastante

alarmante acerca da situação da província de Santa Catarina: “tendo muito

seriamente examinado o estado desta província, sua pouca população,

agricultura, pobreza de seus habitantes, falta de meios para melhoramento,

e até deficiência de rendas públicas, julgo que nenhum destes obstáculos

pode crescer, e nem por tanto prosperar a província, se não estender para o

centro do país, e a agricultura se limitar aos gêneros que hoje fazem o seu
- • -09comercio ’ .

de norte a Sul. e na qual, passando todos os rios da costa oriental do

Brasil, fazem o seu último salto para procurarem o nível do mar” 38

37 Ibidem
38 Ibidem
39 Antônio Rodrigues de Carvalho. Projeto de uma estrada da cidade do Desterro às
Missões do Uruguai. Revista do 1HGB (7). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1846. p.
534-550

De acordo com este diagnóstico, o problema maior seria o

isolamento do interior da província, que impedia a implementação da

agricultura, e a preguiça da população do litoral, onde a “massa do povo

contenta-se com mariscar e pescar, o que lhe oferece um sustento pronto e

mais acomodado”. Assim, o relatório propunha a construção de duas

estradas importantes: uma. entre a vila de São Francisco e a vila de

Curitiba, soldando Santa Catarina à então província de São Paulo, e outra,

entre Lages e a região das Missões, na província de São Pedro. Dessa

forma, Lages se transformaria em entreposto do comércio entre São Paulo

O problema dos transportes e comunicações nas provinciais

meridionais, e da fragilidade dos vínculos entre suas principais povoações,

está presente em diversos relatórios e projetos publicados pela Revista

Trimestral. E o caso, por exemplo, do Projeto de uma estrada da cidade

do Desterro às Missões do Uruguai, redigido em 1824 por Antônio

Rodrigues de Carvalho e publicado em 1846 na revista.
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e as missões da margem setentrional do Uruguai, dinamizado o interior de

Santa Catarina.40

Os exemplos acima citados demonstram que a Revista Trimestral,

em seus primeiros volumes, foi de fato um veículo privilegiado para a

divulgação de uma problemática geográfica por excelência: a das políticas

territoriais.

40 Nos relatos e memórias publicados pela Revista, muitas vezes a "preguiça” e a falta
de iniciativa são apontadas como um dos principais males do Brasil. Por exemplo, no
relato de sua Viagem e Visita ao sertão do bispado do Grão-Para. realizada entre 1762
e 1763. e publicado em 1847, o bispo D. Fr. João de S. José se refere à negligência do
povo paraense como um problema, e reproduz inclusive uma trova popular a esse
respeito: “Vida do Pará/Vida de descanso/Comer de arremeço/dormir de balanço",
Revista do IHGB (9). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1847. p. 180
41 Antônio Rodrigues de Carvalho. Projeto de uma estrada da cidade do Desterro às
Missões do Uruguai, ed. cit.. 1846, p.543
42 Apud Miriam Dolhnikoff, Construindo o Brasil: unidade nacional e pacto federativo
no projeto das elites (1820-1842). (Tese de Doutorado). FFLCH-USP. São Paulo. 2000.
p. 165

As estradas propostas também seriam úteis no caso da necessidade

de se enviar tropas para a província de São Pedro, para as quais “o ponto

de Lages é o mais proporcionado para as expedições a qualquer parte da

outra província”41, pois a defesa do território pressupunha a facilidade do

trânsito. Em 1835, portanto pouco mais de 10 anos após a redação do

referido projeto mas muito antes de sua publicação pela Revista

Trimestral, o deputado provincial paulista Nicolau de Santos Vergueiro

apresentou um projeto de representação a ser enviado ao imperador com

conteúdo e justificativas bastante semelhantes: “uma estrada partindo da

corte até a cidade de Porto Alegre e ramificada para as missões, será ela

de utilidade tão evidente que escusa demonstrações, ela estreitará as

relações comerciais e políticas entre as quatro províncias: Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e a capital do império, e

não será menos útil a parte considerada militarmente para facilitar o

movimento e reunião de forças das mesmas províncias onde a necessidade

pedir” 42
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43 Cf. Lia Osório Machado. “Origens do Pensamento Geográfico no Brasil’’, in: Iná
Elias de Castro e outros (org.). Geografia, conceitos e temas. Rio de Janeiro. Bertrand
Brasil. 1995. p. 309-349. p.31 1

Bastante ilustrativa a este respeito é a conclusão do relatório

dirigido ao governo Imperial por Benedicto Marques da Silva Acauã,

membro correspondente do instituto e inspetor geral dos terrenos

diamantinos da província da Bahia, redigido em abril de 1847 e publicado

na Revista no segundo semestre do mesmo ano. Referindo-se à situação

de decadência da região mineira da Bahia, que no entanto continuava a

atrair todo tipo de aventureiro, afirma que “hoje já não está no poder do

governo impedir a marcha [do povoamento], mas o está legitima-la.

Lia Osório Machado situa no final do século XIX o período iniciai

de desenvolvimento da geografia, e argumenta que desde então teria

ocorrido uma cisão entre a teoria e a prática da disciplina, sendo a

primeira “englobada por uma interpretação sociológica-historicista-

ideológica generalizante da relação sociedade natureza”, enquanto a

prática geográfica, “foi se pautando por um compromisso pragmático,

nem sempre explícito, com a ordenação da ‘realidade’ do país, afastando-

se dos debates teóricos, pretendendo um saber útil de gestão, um saber

técnico”43. De fato, a interpretação teórica da relação entre sociedade e

natureza não estava sistematizada quando da fundação do IHGB, o que se

pode verificar pelos discursos analisados no capítulo 3 deste trabalho.

Entretanto, em grande medida, a prática geográfica orientada no sentido

da racionalização do uso dos recursos naturais e do ordenamentos dos

modos de valorização produtiva do espaço, e com sólidos vínculos com o

poder público, já estava plenamente constituída, como se pode verificar na

perspectiva adotada por estes relatórios e trabalhos produzidos a mando

do governo (provincial ou imperial) e publicados pela Revista.
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favorece-la, e ordena-la”44. Assim, o inspetor acredita ser o planejamento,

fundado no necessário conhecimento acerca da “estatística física” das

44 Benedicto Marques da Silva Acauã. Relatório dirigido ao governo imperial em 15 de
abril de 1847. Revista do IHGB (9), Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1847. p. 227-
260
45 Ibidem. p. 228
46 Antônio Joaquim Ribas. A navegação do Paraná e seus afluentes: o Paraíba e o Moji-
Guaçu. Revista do IHGB (25). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1862. p. 149-162

Um diagnóstico contundente acerca da precariedade dos sistemas

de transporte no império, e de suas implicações na economia, foi realizado

por Antonio Joaquim Ribas, em sua memória A navegação do Paraná e

seus afluentes: o Parahiba e o Mogy-Guassu, redigida em 1856 e

publicada na Revista em 1862 . Para Ribas, este seria um dos sinais

inequívocos do atraso do Brasil no concerto das nações civilizadas:

“neste século do vapor e da eletricidade, quando todas as nações cultas se

sujeitam a enormes sacrifícios para elevar ao maior grau de amplitude e

de perfeição os seus sistemas de viabilidade, seria um verdadeiro

pleonasmo querermos demonstrar a conveniência de melhorar o nosso,

que ainda se acha no estado primitivo o transporte das animais”47.

Para medir as consequências da “imperfeição” e da “careza” na

produção de riquezas na província de São Paulo, o autor da memória vale-

províncias, a forma adequada de promover a prosperidade do império. No

caso em questão, seria essencial a adoção de políticas capazes de

direcionar a mão de obra disponível na região para o trabalho agrícola, de

forma a “fornecer a este torrão abençoado os meios de tirar uma riqueza

que se esgota, substituindo-a por outra inesgotável e reprodutiva”45. A

desapropriação das estradas e pontes construídas por particulares, que

oneravam com seus pedágios o trânsito necessário ao estabelecimento de

redes comerciais na região, bem como a instalação de uma nova capital

administrativa, que deveria ser a ponta de lança da ação do poder público,

são algumas das sugestões apresentadas no referido relatório.
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entre

a

De fato, as limitações impostas pelos meios de transportes à

expansão da agricultura comercial em geral, e do cultivo do café em

particular, são apresentadas com bastante clareza pelo autor da memória:

“a zona que se estende a nordeste entre o Parnaíba e a Serra do Mar, é um

imenso cafezal, cuja produção tem se desenvolvido rapidamente, porque

pequeno é o espaço que tem os produtos que percorrer, posto que más

sejam as estradas até chegarem aos portos do mar. que existem na raiz

desta serra”49. Nas regiões mais centrais, porém, “se deixam

inaproveitadas e sem valor uma grande massa de riquezas naturais"5”.

47 Ibidem. p. 149
48 Ibidem. p. 150
49 Ibidem
50 Ibidem

Nesse contexto, vencer as distâncias, por meio de sistema de

comunicações “rápidos, baratos e seguros” significava ampliar as

fronteiras da agricultura comercial e “desenvolver a população e

indústria no vasto solo desta província, de modo a aproveitar as riquezas

naturais que nele tão profusamente espalhou a previdência”.

e o

se de um método fundamentando nas estatísticas provinciais disponíveis

(mesmo considerando-as “incompletíssimas”), e estabelece uma relação

numérica entre o tamanho da população e o volume de bens

comercializados nas comarcas de Mogi Mirim e Campinas. Essa relação

expressaria o que ele chamou de “força produtiva”. De acordo com seus

cálculos, a “força produtiva” de Mogi Mirim estaria para a de Campinas

assim como 16 está para 30. Daí, conclui que “a força produtiva da

população decresce na proporção da distância do país habitado ao mar, de

sorte que nas regiões mais centrais a produção é limitada pelas exigências
• ,48do consumo interno
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De acordo com os cálculos realizados por Antônio Ribas, que

parecem bastante razoáveis à luz de pesquisas recentes51, na década de

1850 os gastos com a construção e a manutenção das estradas consumiam

mais da metade das receitas provinciais. Ribas cita como particularmente

custosa a estrada que então estava sendo aberta entre Santos e a comarca

de Campinas. Tratava-se de um investimento fundamental, já que as

mesmas receitas eram basicamente oriundas do “direito de saída” cobrado

sobre as mercadorias exportadas, e a expansão da agricultura comercial se

, revertia imediatamente em lucros para os cofres provinciais. Mas, de -

acordo com o relatório apresentado aos deputados da Assembléia

Legislativa presidente Vicente Pires da Motta 52, o grande problema era

que a província dependia sobretudo dos caminhos terrestres: “um dos

objetos de interesse mais vital de nossa província, que falta de canais de

rios navegáveis transporta por elas todos os gêneros de sua lavoura, devo

solicitar vossa atenção para esse importantíssimo ramo do serviço público.

Sabeis que a província de São Paulo é cortada por um número infinito de

vias de comunicação, que perfazem muitas centenas de léguas, sabeis que

todas essas vias de comunicação se mantém as expensas dos cofres

provinciais, que anualmente consomem com elas dezenas e dezenas de

contos de réis55.

A memória de Ribas tem como objetivo básico apresentar

alternativas mais baratas para o incremento do meios de transportes da

província de São Paulo. Para isso, era preciso considerar os dois

importantes ramais ferroviários em processo de implementação, devido

aos quais “o sistema de viabilidade da província está pois em vésperas de

'1 Ver. por exemplo. Warren Dean. Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura
(1820-1920). Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1977
5" Relatório do presidente de São Paulo. Vicente Pires da Motta. dirigido à Assembléia
Legislativa Provincial no dia 15 de fevereiro de 1851. São Paulo. Tvp. do Governo.
1851.
55 Ibidem



114

sofrer a mais profunda e benéfica revolução"’54: um. aproximando o Rio de

Janeiro dos municípios cafeeiros que se estendem ao longo do Paraíba, e o

outro, entre Santos e São Paulo, se prolongando em direção aos “ricos

vales do oeste”. Entretanto, ele considerava que essa revolução só seria

completa se a malha ferroviária fosse concebida de maneira integrada com

a navegação comercial. Assim, propunha que a estrada Pedro II fosse

complementada pelo estabelecimento de companhias de navegação no rio

Paraíba, pois “o termo desta linha férrea está de antemão marcado pela

natureza, força é que venha a encontrar acima da cachoeira as águas do

Paraíba, além deste ponto dificilmente competirá ela com qualquer

empresa que se incumba do transporte fluvial”55. Por outro lado, a

navegação comercial pelo rio Mogi-Guaçu, menos interrompida pelas

cachoeiras que o Tietê e cujas margens eram mais densamente povoadas

que as do Paranapanema, seria a melhor forma de prolongar os benefícios

da ferrovia que se iniciava em Santos. Por ela, seria possível alcançar a

“vasta estrada fluvial do Rio Paraná”, destinada pela providência a exercer

a “mais benéfica influência sobre a sorte das populações do sul do

império”. No futuro, encerrava Ribas, seria por “ela e por seus afluentes

que a população e a indústria se difundirão por essas amplas e férteis

regiões, hoje em grande parte ermas, e que a riqueza e a civilização irão,

aquecer, iluminar e fazer medrar as povoações que aí vegetam enfezadas

pela quase completa segregação da sociedade humana”56. E mais ainda, o

Paraná seria o canal de “permutação de produtos e idéias entre Minas,

Goiás. Mato Grosso e São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. e as

Repúblicas do Paraguai, da Argentina e do Uruguai”57.

54 Antônio Joaquim Ribas, A navegação do Paraná e seus afluentes: o Paraíba e o Moji-
Guaçu. ed. cit..p. 152
55 Ibidem
56 Ibidem. p. 154
57 Ibidem
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administrativo que deu origem a província do Paraná, em 1853.

Portanto, no que diz respeito ao esquadrinhamento do território, os

trabalhos publicados na Revista Trimestral no período analisado podem

ser divididos em duas grandes categorias: a primeira, a das viagens e

explorações de reconhecimento, da qual resultavam principalmente

relatórios descritivos; a segunda, de cunho mais analítico, é composta

pelas memórias e projetos que buscavam soluções efetivas para o

“ordenamento” da realidade do país. Desta forma, a Revista cumpriu um

importante papel, centralizando e organizando as informações disponíveis

sobre o conjunto das províncias do império, apresentando seus principais

Esta memória, assim como muitos dos relatos e projetos

divulgados pela Revista Trimestral, se apoiava intensamente nos

resultados obtidos pelas viagens exploratórias realizadas pelos sócios do

instituto, que tinham como objetivo descobrir os trechos navegáveis dos

rios e estabelecer novas rotas de comunicação. Os trabalhos do sócio

correspondente João da Silva Machado, o Barão de Antonina, foram

particularmente importantes a este respeito. O barão financiou diversas

expedições exploratórias, a maior parte das quais buscando caminhos

fluviais que ligassem a província de São Paulo ao Mato Grosso. Além

disso, dedicou-se a experiências de colonização de terras e de catequese

dos índios, tendo sido responsável pelo estabelecimento da colónia alemã

do Rio Negro e pelos aldeamentos de Jataí. O primeiro secretário do

IHGB, Manoel Ferreira Lagos, se refere longamente aos trabalhos do

barão na sessão pública aniversária realizada no ano de 1847, comentado

a importância das expedições realizadas na comarca de Curitiba para a

produção de conhecimentos geográficos sobre aquela porção do império.

“que pelos recursos com que dotara a natureza não tardará talvez a
co

constituir uma nova província, como é notório”’ . Certamente, o Barão de

Antonina foi um dos articuladores do reordenamento territorial e

5S Revista do IHGB (11). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1848. p. 116
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Esse pano de fundo está presente, por exemplo, nos inúmeros

documentos que procuram no passado colonial a defesa da posição do

império nas diversas contendas fronteiriças que tiveram lugar em meados

do século XIX. A esse respeito, o geógrafo Demétrio Magnoli lembra que,

apesar da “noção profundamente enraizada no imaginário geográfico

nacional”, que “isenta o corpo da pátria de qualquer condicionamento

histórico, fazendo-o emanar da natureza”59, pouco mais da metade da

seção terrestre do invólucro fronteiriço brasileiro, o que corresponde a

7.948 km de fronteiras, foi delimitado durante o império, sendo que 30%

da horogênese imperial teve sua origem ligada a guerras.

problemas, e analisando as possibilidades de integração económica entre

elas.

Mas essa não é a única chave de interpretação do conjunto de

documentos e estudos “geográficos” publicados pela Revista Trimestral.

Os capítulos anteriores deste trabalho discutiram o significado da

elaboração de uma memória territorial, por meio da qual a unidade do

território brasileiro era dada como pressuposta desde os primórdios da

empreitada colonizadora. A obsessão integradora que transparece nos

relatos analisados tinha como pano de fundo, paradoxalmente,

território brasileiro já plenamente constituído enquanto tal.

Assim, Manuel Salgado Guimarães tem razão ao afirmar que

regiões como a Colónia do Sacramento, a fronteira com a Guiana

Francesa, ao Norte, e a fronteira de Mato Grosso, nas quais os conflitos de

limites datavam do período colonial, eram áreas bastante tratadas nas

páginas da Revista60: era preciso procurar sinais os mais antigos possíveis

59 Demétrio Magnoli. O corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no
Brasil (1808-1912). São Paulo. Moderna/ Ed. da Unesp, 1997. p. 241
60 Manoel Luís Salgado Guimarães. Nação e civilização dos trópicos. Revista Estudos
Históricos (1) Rio de Janeiro. 1988. p. 5-37
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da presença portuguesa nestas áreas, de forma a justificar os limites que

estavam sendo construídos pelo império.

61 Ofícios de Antônio Ladislau Monteiro Baena. Revista do 1HGB (7), Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional. 1845. p.331
62 Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio. Relação geográfica Histórica do Rio Branco da
América Portuguesa. Revista do IHGB (13). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1850.
p.200-273

Alguns anos mais tarde, em 1850, o tema dos limites setentrionais

do império brasileiro voltaria a ser apresentado na Revista, desta vez por

meio da Relação geográfica Histórica do Rio Branco da América

Portuguesa,62 composta pelo bacharel Francisco Xavier Ribeiro de

Um exemplo deste procedimento pode ser encontrado nos

documentos redigidos por Antônio Ladislau Monteiro Baena, em 1845,

para serem enviados ao encarregado dos negócios do império na

Venezuela, e que foram publicados pela Revista no mesmo ano. Trata-se

de uma defesa contundente da posse portuguesa da região situada no curso

superior do Rio Negro, na qual, de acordo com os documentos, as

primeiras missões jesuíticas teriam sido implantadas em 1657, e que desde

então estaria ocupada por diversos estabelecimentos e povoações

fundadas também por portugueses. Assim, conclui Baena, “todas estas

missões e lugarejos, edificados por conta da fazenda real; todas estas

descobertas, operadas pelos portugueses, autorizados para isso pelo seu

governo; e toda a atração e resgate de índios nos rios que desaguam no

Rio Negro, e tudo dentro do sobredito período de 107 anos, sem que nesse

mesmo período tivesses os hispano-americanos a mais leve notícia de

tudo quanto ficava narrado, e daquelas terras, que para eles eram uma

novela, constitui o nosso direito sobre o domínio do Caciquiari e do

Parauá, nos quais se introduziram os hispano-americanos a primeira vez

em 1760 e a segunda em 178l”61. Baena vai buscar no período colonial a

justificativa da posse brasileira sobre esta área, acusando os hispano-

americanos de invasores.



118

Sampaio, ouvidor da Capitania de São José do Rio Negro. Não há

indicação da data na qual foi produzido este documento, mas seu mapa

estatístico remonta ao ano de 1777. Também neste caso, o passado

colonial é chamado a solucionar os conflitos de limites nos quais o

império estava envolvido. A relação busca provar que “posto que os

portugueses não tivessem até agora formado povoações no Rio Branco,

nem por isso deixam de o ter ocupado, possuído e dominado”. Se os

portugueses haviam adquirido a posse da região “com ânimo e corpo”,

então a área deveria pertencer ao Brasil de fato e de direito.

Ainda mais ilustrativa a esse respeito é Memória sobre os limites

do Brasil com a Guiana Francesa conforme o sentido exato do tratado de

Utrecht, elaborada pelo sócio efetivo Joaquim Caetano da Silva e lida na

presença do Imperador em três sessões quinzenais consecutivas do IHGB,

entre setembro e outubro de 185163. O trabalho apoiava-se em um grande

número de documentos para demonstrar que o rio Japoc ou Vicente

Pinsão, citado no Tratado de Utrecht, era mesmo o rio Oiapoque, situado

entre o “quarto e quinto grau de latitude setentrional”, e que este rio seria

portanto a fronteira natural entre o império e a Guiana.

63 Joaquim Caetano da Silva. Memória sobre os limites do Brasil com a Guiana
Francesa conforme o sentido exato do artigo 8 do tratado de Utrecht. Revista do IHGB
(13). Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1850. p.421-512
64 Ibidem. p. 512

No manifesto ao imperador que encerra a memória, seu autor

justifica a importância de seu trabalho mostrando-se “cioso da mínima

leiva deste território paradisíaco”, e apresenta uma defesa contundente da

união nacional: “empenho votos para que todos os brasileiros,

desferrolhando-se para sempre das masmorraspara sempre das masmorras do provincialismo,

sublimem-se de uma vez às olímpias assomadas de seu âmbito completo.

e sem distinção de Rio-Grandense, nem Paraense, o abarreirem

impenetravelmente em amplexo fraternal”64. A indivisibilidade e
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A Revista Trimestral foi um veículo importante de divulgação das

dificuldades e impasses enfrentados por cada uma das províncias,

apresentando as alternativas que estavam sendo cogitadas em cada uma

delas no sentido do aproveitamento dos recursos naturais existentes, da

expansão das atividades produtivas e, especialmente, da abertura de novas

vias de comunicação. Mas, sobretudo, foi um veículo de construção da

unidade em meio a esta diversidade: a prosperidade das províncias deveria

servir a prosperidade do império. Assim, divulgando na Corte documentos

e relatos vindos de todas as regiões e produzidos nas mais diferentes

épocas, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sedimentava uma

memória territorial de longa duração para o império recém fundado;

integridade territorial do Brasil era garantida pela figura do monarca, em

torno do qual os brasileiros "‘aprumariam seus peitos” em “uma

circunvalação eterna desde o Jaguarão até o Oyapoc”65. O território, mais

uma vez, é apresentado como a base da unidade, e, portanto, da identidade

nacional em formação.

05 Ibidcm
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5-0 território da ficção: do sertão aos pampas

“A literatura nacional que outra cousa é senão
a alma da pátria, que transmigrou para esse
solo virgem como uma raça ilustre, aqui
impregnou-se da seiva americana desta terra
que lhe serviu de regaço; e cada dia se
enriquece ao contato de outros povos e ao
influxo da civilização? [...] Sobretudo
compreendem os críticos a missão dos poetas,
escritores e artistas, nesse período especial e
ambíguo das formação de uma nacionalidade.
São estes os operários incumbidos de polir o
talhe e as feições da individualidade que vai se
esboçando no viver do povo” José de Alencar,
prefácio a Sonhos D'Ouro, 1872.

A literatura brasileira, que ocupa um papel decisivo na

consolidação do sentimento nacional, incorpora em várias de suas obras

mais relevantes elementos de interpretação histórica e geográfica do país

em formação. Apropriada pela crítica literária, a idéia de “formação”

ganha eficácia explicativa em duas direções, aparentemente opostas, mas

na realidade complementares: a literatura, ao mesmo tempo, é formada e

transforma o chão social, cultural, histórico e geográfico sobre o qual

nasceu, e que lhe conforma organicidade e sentido. E formada, pois
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1 Antonio Cândido. Formação da literatura Brasileira.Belo Horizonte. Itatiaia. 1981.
vol.I. p. 25.

incorpora problemas de seu tempo e de seu espaço; transforma, pois cria e

cimenta identidades locais, regionais e nacionais, impondo-se como

representação coletiva que funda práticas e vínculos culturais e sociais.

Nesse sentido, o livro de Antonio Cândido, Formação da Literatura

Brasileira, tem por objetivo apresentar a “história dos brasileiros no seu

desejo de ter uma literatura”1, em uma perspectiva sistémica e

cumulativa, como constitutiva da “formação” paralela e inter-relacionada

da literatura e da nação brasileiras.

Mas, como vimos, no Brasil a consolidação do Estado e da nação

foi um processo longo e conturbado, no qual a base territorial serviu

muitas vezes como parâmetro da unidade necessária à constituição do

sentimento de nacionalidade. O território, tanto real quanto virtual, era

assim um componente essencial no processo de consolidação do sistema

político e simbólico capaz de legitimar a incorporação, ao menos por parte

da elite, de uma lealdade nacional que garantisse a unidade do império.

Ainda que efetivamente a história e geografia tenham ocupado um

lugar de destaque na emergência de uma “metafísica do território", sobre

a qual se erguem as histórias nacionais que legitimam os Estados

Nacionais, é certo que o imaginário territorial, ou melhor dizendo, a

produção simbólica do território, deriva de múltiplas fontes. Franco

Moretti, em seu Atlas of the European Novel traz essa reflexão para o

campo das relações entre geografia e literatura, destacando a importância

do romance na constituição do Estado nacional: "Bem. o Estado nacional

[...] inventou o romance. E vice-versa: o romance inventou o Estado

nacional. Sendo a única forma simbólica que poderia representá-lo, o

romance tornou-se um componente essencial de nossa cultura moderna.

Alguns Estados nacionais (notadamente a Grã-Bretanha e a França) já
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um

uma

2 Franco Moretti. Atlas of the European Novel. Londres. Verso. 1998. p. 17.

domínio mais amplo, mais

uma nova forma simbólica

existiam, é claro, muito antes da ascensão do romance: mas como Estados

nacionais “potenciais”, eu diria, e não reais. Eles tinham uma corte, uma

dinastia, uma marinha, algum tipo de rede de coleta de impostos - mas

dificilmente poderiam ser vistos como sistemas integrados: ainda eram

fragmentados em diversos circuitos locais, onde o elemento estritamente

nacional ainda não havia afetado a existência cotidiana. Mas próximo ao

final do século XVIII, uma série de processos passaram a ocorrer que

literalmente arrancou os seres humanos de sua dimensão local, jogando-os

em uma dimensão muito maior. Charles Tilly fala de um novo valor para

esse período - ‘lealdade nacional’ - que o Estado tenta forçar e impor

contra as ‘lealdades locais’. Acredito que ele esteja certo, o choque da

lealdade antiga com essa nova lealdade mostra também o quanto o Estado

nacional era, inicialmente, um problema: um

abstrato, mais enigmático - que precisava de

para ser entendido"2.

Mas as análises de Moretti vão além da mera localização e

descrição de cenários literários. A geografia, segundo ele, molda inclusive

a estrutura narrativa e o gênero do romance europeu: “... a geografia não é

um recipiente inerte, não é uma caixa onde a história cultural ‘acontece’,

mas uma força ativa, que perpassa o campo literário e o forma

Para Moretti, a forma do romance moderno é. portanto,

componente essencial da produção simbólica do Estado nacional, na

medida em que esse passa a ser o horizonte de novas identidades

coletivas, em processo de formação. A relevância da produção de

atlas da literatura, no qual são mapeados os cenários dos romances

selecionados e o deslocamento de seus principais personagens, está

ancorada nessa idéia chave.
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,3

O trabalho de Moretti usa intensivamente a cartografia para

analisar a relação entre literatura e geografia, investigada a partir de três

grandes chaves interpretativas. A primeira, já exposta, investiga o

paralelismo entre a formação de literatura nacionais, enquanto produção

de espaços simbólicos, e a formação dos territórios nacionais. Os

romances históricos constituem, assim, uma verdadeira fenomenologia

das fronteiras européias, assunto que interessa particularmente aos

geógrafos. Na segunda parte, centrada nos estudo dos romances urbanos

produzidos no século XIX, Moretti aborda a representação das cidades na

tradição literária européia, analisando o modo por meio do qual os

principais autores do período, através de seus personagens, reconstroem as

tensões sociais que marcam a sociabilidade urbana. De fato, os mapas

urbanos elaborados por Moretti a partir das descrições e deslocamentos

presentes nos romances iluminam aspectos surpreendentes tanto das obras

literárias quanto das cidades nas quais se passa a ação. Finalmente,

também as teorias da recepção ganham uma dimensão geográfica. Por

meio da geografia das publicações, traduções e bibliotecas e de seu

mapeamento sistemático, Moretti apresenta a difusão das representações

simbólicas elaboradas pelos romances europeus no espaço mundial e seu

alcance no imaginário coletivo.O

profundamente”5 Enquanto nos romances sentimentais a ação girava em

torno das capitais e de regiões fortemente integradas dos espaços

nacionais, os romances históricos europeus mais importantes escritos no

século XIX foram ambientados nas regiões de fronteira, criando heróis

nacionais que viveriam as tensões e disputas territoriais que marcaram o

período.

Nessa perspectiva, as relações entre literatura e geografia,

mediadas pela história, se tornam essenciais para o entendimento da

3 Ibidem. p. 3.
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meu

problemática da formação do Estado nacional, que subjaz, como já foi

dito, ao conceito mais geral de formação.

4 Regina Araújo. No meio da Multidão: a geografia de Mário de Andrade. Dissertação
de mestrado em Geografia Humana. São Paulo. FFLCH-USP. 1982. p. 7.

Ainda que perseguindo objetivos diferentes, também o

trabalho de mestrado investigou essas relações. Em No meio da multidão:

a geografia de Mário de Andrade, dissertação defendida em 1992,

procurei demonstrar como os dilemas e problemas enfrentados pelo

escritor, na tentativa de expressar a genuína nação brasileira em suas

obras, eram revestidos de um forte componente geográfico. A busca pelas

raízes constitutivas de uma imagem dicotômica do território brasileiro,

traduzida em ritmos e espaços assintonizados, constituiu a chave da

investigação. Como resultado, demonstrei que as dicotomias entre cidade

e campo, entre o nacional e o estrangeiro e entre as realidades regionais

informam a estranha geografia de Mário de Andrade: “Dois rios

sintetizam simbolicamente esta geografia. O Amazonas, associado à idéia

de contemplação, de um ritmo de vida que, em consonância com os

calores amazônicos, tivesse lugar para o ócio e a preguiça, e o Tietê,

espelhando em suas águas uma cidade já dominada pela máquina, pela

velocidade derivada do ritmo da produção industrial. Dois rios, dois

tempos, dois ritmos a serem fundidos numa miríade de particularidades

regionais: teriam como resultante uma cultura e uma civilização

genuinamente nacionais”

Nesse sentido, a relação de Mário de Andrade com o tempo e com

o espaço é contraditória em sua essência. Esta contradição reside na

coexistência de um sentimento nostálgico e de uma ansiedade com relação

ao futuro, contradição que se reveste de uma dimensão geográfica na

medida em que se traduz em uma oposição entre espaços simbólicos

singulares. Se o sentimento nostálgico, no sentido aqui expresso, finca
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dessa simbologia nacional, desgeografizada e atemporal, e a busca de uma

Mas essa preocupação em constituir e expressar um sentimento

nesse sentido, a continuidade de problemas entre José de Alencar e o

Modernismo: “A sua obra é uma das minas da literatura brasileira, até

hoje, e embora não pareça tem continuidades no Modernismo. De

as aventuras, o corpo

nacional não foi inventada pelos modernistas. Ela surge com a própria

questão nacional, no seio do romantismo. Roberto Schwarz estabelece.

raízes nas imagens amazônicas, a ansiedade do futuro faz de São Paulo

um dos grandes motes temáticos do poeta. O imperativo nacional ganha

5 Rubens Ricúpero. por exemplo, recupera Macunaíma para iluminar aspectos cruciais
do debate acerca da identidade nacional, atualizado pelas possíveis consequências da
globalização no plano da cultura e pela contemporaneidade da construção de um projeto
de nação: "Em ‘Situação de Macunaíma’. Alfredo Bosi ensina que uma das principais
motivações da obra foi ‘o desejo (...) imperioso de pensar o povo brasileiro, nossa
gente, percorrendo as trilhas cruzadas ou superpostas da sua existência selvagem.
colonial e moderna, à procura de uma identidade que, de tão plural que é, beira a
surpresa e a indeterminação: daí ser o herói sem nenhum caráter’. Voltamos, com
Macunaíma. ao ponto de partida desta nossa viagem de 500 anos de crise e crescimento.
do esforço de criar condições para que se afirme finalmente a identidade brasileira, que
só pode nascer da plena realização do potencial de nossa gente. Não é casual que as
raras áreas em que o Brasil se projeta intemacionalmente. o futebol e a música popular.
sejam as únicas onde as pessoas não necessitam de acesso à educação formal para se
distinguir. Por isso só elas apresentam ao mundo o rosto mestiço, sofrido e criativo do
nosso povo”. Cf. “As sereias da globalização” in Rumos, os caminhos do Brasil em
debate, no. 2 mar/abr 1999. p. 84.

descompassados. Em Macunaíma, indiscutivelmente sua obra capital,

Mário de Andrade promove essa fusão por meio das corridas panorâmicas

do personagem central - “o herói sem nenhum caráter” - pelo território

da mistura de elementos

identidade própria que ela corporifica, ainda pulsa nos trabalhos que

investigam a realidade brasileira contemporânea.5

nacional em busca de sua muiraquitã e

folclóricos oriundos nas mais diferentes realidades regionais. A força

Iracema, alguma coisa veio até o Macunaíma: as andanças que entrelaçam

geográfico do país, a matéria mitológica, a

e espaços

em Mário de Andrade contornos originais: construir a nação torna-se,

antes de tudo, um exercício de fusão desses ritmos
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A aclimatação das idéias românticas européias, é preciso lembrar.

não teve uma participação decisiva no processo de Independência,

ocorrida antes mesmo da importação do ideal romântico pelos jovens

brasileiros que iam estudar em Paris. É na constituição da nacionalidade

no período do império que o romantismo brasileiro exerce sua maior

6 Roberto Schwarz. Ao vencedor as batatas. São Paulo. Duas Cidades. 1981. p. 31
7 Cf. Antonio Cândido, op.cit. Vol I p. 26-29
8 Ibidem. Vol II. pg. 10

Desde a sua primeira geração, o movimento romântico brasileiro é

o modelo mais importante daquele “caráter empenhado” que Antonio

Cândido ressaltou como marca da literatura nacional7. A elite intelectual

se confundia, então, com a elite política, como vimos na apresentação dos

membros da primeira fase do Instituto Histórico e Geográfico. Os

escritores do período tinham intensa participação na vida pública, e as

revistas literárias por eles fundadas, como a importante Niterói, eram

também veículos de projetos políticos nacionalistas. A independência,

como comenta Antonio Cândido, desenvolveu na poesia, e principalmente

no teatro e no romance, o entusiasmo patriótico: “a literatura foi

considerada parcela dum esforço construtivo mais amplo, denotando o
O X

intuito de contribuir para a grandeza da nação ”. E por isso que, no

romantismo brasileiro, o romance contrabalança a tendência lírica e

introspectiva da poesia da época com um olhar atento à realidade nacional

e uma tentativa de descrição das particularidades da paisagem, dos

costumes tradicionais e da vida urbana do país em formação. Na

expressão de Luis Felipe de Alencastro. a literatura romântica brasileira

“escapa aos cânones literários habituais para englobar todas as formas de
/

expressão do ‘espirito nacional’”.9

toponímia índia e a História branca; alguma coisa do Grande Sertão já

existia em Til, no ritmo das façanhas de João Fera” [grifo meu].6
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Essa incorporação do espírito nacionalista, presente desde o início

do movimento na Europa, fez com que o romantismo brasileiro logo

buscasse configurar sua especificidade regional e nacional. Mas aqui os

intelectuais românticos enfrentavam um enorme problema: ainda não

havia uma nação para ser representada. Assim, o romance nacional dá

lugar aos primeiros romances regionalistas românticos. A unidade do

império precisa ser afirmada a partir da diversidade de paisagens e tipos.

O romance não poderia ficar alheio a essa tarefa. Entre os escritores mais

importantes do movimento romântico, José de Alencar e Bernardo

Guimarães são os que mais se “empenharam” em buscar essa construção

simbólica do território. Um problema que, como ressalta Antonio Cândido

era visto como fundamental pela elite do país logo após a independência:

“A sociedade que deparava era pouco complexa: o país, pouco conhecido,

com núcleos de populações esparsos e isolados. A literatura ainda não

havia, com Alencar e Bernardo, se atirado à conquista do Norte, do Sul e

9 Luiz Felipe de Alencastro. Memórias da Balaiada: introdução ao relato de Gonçalves
de Magalhães. Revista Novos Estudos (23) São Paulo, Cebrap. mar. 1989. p. 11

influência. Nesse sentido, a própria consciência do caráter nacional já

confere uma nova cor aos temas principais do romantismo europeu: a

imagem idealizada da Idade Média é substituída pela América anterior à

conquista; e as sagas e canções de gesta tem agora como personagens os

indígenas nativos. O indianismo, primeira figura do romantismo

brasileiro, tem assim um caráter alegórico de expressão da nacionalidade

americana. Não por acaso o nome Iracema é uma reorganização das letras

presentes na palavra “América”. O índio, opondo-se simbolicamente ao

colonizador, apresenta literariamente a nacionalidade em formação, que

deseja se opor às idéias estrangeiras, ao mesmo tempo em que as recebe e

muda seu sentido.
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do Oeste: a sua geografia não conhecia mais que a pequena mancha

fluminense de Teixeira e Sousa e Macedo”10.

Na célebre polêmica com Joaquim Nabuco, Alencar defendeu sua

posição literária e política contra o cosmopolitismo universalista do jurista

de formação francesa: “Que idéia faz este senhor de literatura, e sobretudo

de literatura nacional! Acaso está ele convencido de que a arte e a poesia

podem existir em um estado de completa abstração da sociedade em cujo

seio se formam?”12. A literatura deveria ser pensada não apenas como

parte constituinte da sociedade nacional, mas também como meio de

retratar suas peculiaridades, dando concretude (ainda que literária) a seus

símbolos e anseios. O credo poético de Alencar, presidente da província

do Ceará, deputado, senador, ministro da Justiça, se traduz em uma obra

de forte teor nacionalista, que inclusive redefine o próprio sentido do

regionalismo: “O regionalismo romântico é menos ‘regionalista’ do que

Em romances como O Gaúcho (1870), As Minas de Prata (1870),

O tronco do Ipê (1871), Ubirajara (1874) e O Sertanejo (1875), José de

Alencar efetua a descrição das paisagens, da vida e do homem de regiões

distantes da “mancha fluminense” de que fala Cândido. O “sertanismo”

surge dessa necessidade de apropriação literária das regiões afastadas da

Corte e do litoral brasileiros, no sentido de estabelecer a unidade da

nação. Por isso é nécessário estar atento ao equívoco da qualificação

desses romances como “regionalistas” em sentido estrito. Como comenta

Gomes de Almeida: “Inexiste em Alencar, como nos românticos em geral,

o sentido particularista que caracteriza o regionalismo. A dimensão

nacionalista está sempre em primeiro plano, em função das exigências

mesmas do momento histórico que o Brasil então atravessava”11.

10 Antonio Cândido, op.cit. Vol II. p. 216
11 José Maurício Gomes de Almeida. A tradição regionalista no romance brasileiro. Rio
de Janeiro. Topbooks, 1999. p.55
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moderno na

descritos em sua relação com o “solo da pátria”, não são, entretanto, a

imagem de um tipo abstrato ou meras construções alegóricas, mas

caracterizações idealizadas das melhores qualidades do brasileiro que vive

no interior do país, forjado em seu caráter pela natureza americana. A

intenção nacionalista da criação desses heróis fica evidente na discussão

de Alencar com autores que não valorizavam, em suas obras literárias de

cunho histórico, o componente didático inerente à representação das

poucas figuras fundamentais da nação: “Responda-me agora, meu amigo,

se eu tinha ou não razão em dizer-lhe que era impróprio de um poeta

arrancar do pó e das ruínas do passado esses bustos nacionais para

amesquinhá-los e fazê-los descer do pedestal que a história os colocou”15.

A tarefa da literatura, no processo de formação do país, era justamente a

de aliar-se à história na exaltação das qualidades do povo brasileiro,

reunidas não apenas em seus líderes e personagens mais importantes, mas

também nos heróis anónimos que os romances idealizavam.

aparenta. A intenção do autor não é, como nos ficcionistas da fase realista,

ressaltar os elementos diferenciais que fazem desta ou daquela região uma

unidade cultural peculiar dentro do país, mas, antes, através do

engrandecimento de um tipo regional, erigir um mito de significado

nacional”13. Em um contexto de possível desagregação do império, a

unidade nacional retratada literariamente constituía um dos elementos da

“imaginação” necessária ao desenvolvimento e propagação, nas elites e

camadas médias, do sentimento de nacionalidade.

12 José de Alencar.“As quintas IV” in Coutinho. Afrânio (org) A polêmica Alencar-
Nabuco. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1965 p. 121
13 José Maurício Gomes de Almeida: A tradição regionalista no romance brasileiro.
ed.cit. p.61
14 Antonio Cândido, op.cit. vol. II. p.223
15 José de Alencar “Ultima Carta”. Obras completas. Rio de Janeiro. Aguilar. 1959.
volume IV p.895

Em Alencar, assistimos ao “advento do herói”14

literatura brasileira. Os heróis dos romances sertanistas de Alencar,
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\ ,
Mas a relação do herói com as diversas paisagens da pátria ia além

da mera descrição. Em O sertanejo, por exemplo, não é apenas o vaqueiro

o personagem principal, mas o próprio sertão, não como mera paisagem,

mas como imagem mítica do solo nacional americano, ao mesmo tempo

rico e ameaçador, cheio de segredos e encantos, em tudo diferente ao já

completamente conhecido e dominado território europeu. A inspiração

necessária à criação de uma literatura nacional deveria se espelhar na

riqueza do território, justamente para representá-la artisticamente, e assim

cumprir seu papel de “formadora” ao insuflar o sentimento de orgulho

nacional em cada um leitores: “Brasil, minha pátria, por que com tantas

riquezas que possuis em teu seio, não dás ao gênio de um dos teus filhos

todo reflexo de tua luz e de tua beleza? Por que não lhes dás as cores de

tua palheta, a forma graciosa de tuas flores, a harmonia das auras da

tarde? Por que não arrancas das asas de um dos teus pássaros mais

garridos a pena do poeta que deve cantar-te?”16. Também aqui a base da

imaginação necessária à união da comunidade, no sentido de Benedict

Anderson. é constituída pelas características, reais e virtuais, do território.

Essa valorização da especificidade da paisagem brasileira não tinha

apenas uma função documental (como ocorria nos relatos dos cientistas

viajantes do início do século XIX), mas era parte fundamental do esforço

de dotar a jovem nação de uma épica própria. Nesse sentido, a natureza

brasileira precisava ser valorizada, para os próprios brasileiros, diante da

idealização romântica da natureza européia, presente nos livros mais lidos

da época. Alencar seria assim o precursor do tropicalismo, tal como este

era entendido por Gilberto Freyre: “O que lhe repugnava era a idéia de

alguns sofisticados de não ser a natureza brasileira - ou a natureza tropical

do Brasil - ‘bastante rica para criar ela só uma epopéia’. Alencar - se bem

o interpreto - enxergava nessa atitude simples incapacidade de verem

alguns europeus ou sub-europeus valores épicos naqueles elementos de

ift ibidem. volume IV p.865
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Em O gaúcho, “romance histórico brasileiro” escrito em 1870 que

tem como pano de fundo a Revolução Farroupilha, o impulso nacionalista

pode até mesmo superar as dificuldades enfrentadas pelo autor para a

descrição da paisagem dos pampas, onde se passa o romance. A afirmação

da especificidade regional é descrita no contexto mais amplo da

constituição de uma “família", que no decorrer da revolução terá de fazer

valer seus laços mais profundos de parentesco com a grande nação

brasileira: “Cada região da terra tem uma alma sua. raio criador que lhes

imprime o cunho da originalidade. A natureza infiltra em todos os seres

natureza, de vida e de cultura não consagrados ou aristocratizados pelas

tradições literárias da Europa. Entretanto, Bernardim de Saint-Pierre

soubera ‘dar poesia a uma coisa que nós consideramos como tão vulgar’:

a bananeira. Eram tropicalíssimas bananeiras que cresciam perto da

choupana de Paulo e Virgínia ‘abrindo seus leques verdes às auras da

tarde’. No Brasil, como as bananeiras crescessem ‘ordinariamente entre

montões de cisco, em qualquer quintal da cidade’, ninguém descobria

nelas - reparava Alencar - encanto algum, mas somente aspectos

ridículos”17.

17 Gilberto Freyre. “José de Alencar renovador das letras e crítico social” in José de
Alencar Romances Ilustrados. Rio de Janeiro. José Olympio. 1967 vol.V p. xxv

A proximidade, justamente, era a causa da ambígua distância que o

romance regionalista de Alencar pretendia superar. Ao público leitor, em

sua enorme maioria urbano, eram apresentadas as características da

natureza recém conquistada pelos desbravadores do sertão. Assim, o

próprio sentido da glorificação romântica da natureza sucumbe aos

desígnios do nacionalismo engajado. A natureza, ao se opor à cultura da

cidade, opõe também uma dimensão autêntica do “ser brasileiro” à

afetação cosmopolita da Corte.
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“— Já se esqueceu do levante de Montevidéu?

Mas a unidade política, embora baseada na comunhão do território,

precisa ser respeitada e cultivada pelo poder central do império. O

confronto das elites regionais com a frágil regência da Corte gera tensões

capazes de ameaçar a integridade nacional. Nesses casos, o abuso é

sempre, no entender de Alencar, da arrogância da Corte, incapaz de sentir

e ouvir os anseios das províncias. Em O gaúcho, a ameaça de separação é

enunciada a partir do exemplo'da independência uruguaia:

que ela gera e nutre aquela seiva própria; e forma assim uma família na
18srande sociedade universal” .O

18 José de Alencar. "O gaúcho”. Romances Ilustrados, ed.cit. vol.IV p.5
19 Ibidem. p. 12

-- Não vejo crime em libertar um homem sua pátria, acudiu o

Lucas Fernandes. Fez ele muito bem, e nós cá não estamos muito longe de

seguir o mesmo caminho. As coisas vão mal: o governo do Rio não dá

importância aos homens da província. Já não demitiram o coronel porque

têm medo”19.

Como no romance histórico europeu, a unidade nacional também

se consolida literariamente na reconstituição de um conflito de fronteiras.

Mas no caso de O gaúcho, a referência ao “outro” serve também como

espelho para a crítica das relações entre o poder central e as províncias. A

“unidade nacional” reconstruída no romance deve ser também

consequência do reconhecimento, por parte do poder central, das

diversidades e autonomias inerentes à integridade política do império.

Reconstruindo o encontro entre Bento Gonçalves e o líder revolucionário

uruguaio Juan Lavalleja, o romance de Alencar mostra como este incita o

líder gaúcho à separação, algo que de fato aconteceu nos anos seguintes à

independência da província cisplatina:
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“Sou brasileiro; nasci cidadão do império; e assim hei de viver

enquanto houver liberdade em meu país; porque para mim a liberdade não

é uma burla para enganar o povo, mas o primeiro bem, que não se perde

sem desonra e não se tira sem traição. Quando eu me convencer que, para

ser livre, é preciso deixar de ser imperialista, não careço que ninguém me

lembre o que me cabe fazer”21.

Ao que Bento Gonçalves, surpreendentemente afável depois de tão

duras críticas, retruca com segurança:

“Caramba! No momento em que Bento Gonçalves quiser, o Rio

Grande do Sul será um Estado independente como a Banda Oriental. Está

bem claro agora? Para arrancar minha pátria ao jugo do império bastaram

trinta e três heróis; bem sei que um deles era d. Juan Lavalleja. O senhor

que tem por si toda a campanha, deixa-se aqui ficar repousado, a chupitar

seu mate como uma velha; e pica-se porque lhe digo que não é um

homem. Mas decerto que não o é. Minha mulher, Dona Ana Monteroso,

teria vergonha de praticar semelhante fraqueza; ainda que é mulher de

quem é, todavia...”"

20 Ibidem. p.15
21 Ibidem. p. 15
" Ibidem. p.76

Mas os conflitos eclodem, com a demissão de Bento Gonçalves.

comentada da seguinte maneira pelo narrador, que olha os fatos da

perspectiva histórica de quem escreve três décadas após o cofronto: “Não

foi unicamente um crime político, um atentado à integridade do império,

foi mais do que isso: foi um grande erro que felizmente não se consumou.

A separação do Rio Grande seria um sacrifício de sua nacionalidade que

brevemente seria absorvida, senão aniquilada pela anarquia das repúblicas

platinas. Não se decepa um membro para dar-lhe força”22. O corpo da
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pátria deveria manter sua integridade, mas para isso a força e importância

de seus membros deveria ser valorizada, e não menosprezada.

Mas essa luta pela liberdade também está incrustrada na memória

territorial da região de fronteira que é o Rio Grande do Sul: “Cruzando a

coxilha grande, que atravessa a província de São Pedro, se alonga a serra

do mar. como a bossa granítica daquele espinhaço. Ao norte ficam as altas

regiões, as chapadas da montanha; ao sul dilata-se a imensa campanha que

vai morrer nas margens do Uruguai e do Paraná. Estas vastas Campinas,

que se desdobram pelas abas da coxilha grande, são como as páginas de

um capítulo da história do Brasil. O dorso da coxilha é o lombo do livro;

as folhas espalmam-se de um e outro lado. Aí escreveram as armas

22 José de Alencar. “O sistema representativo”, in Wanderley Guilherme dos Santos
(org.) Dois escritos democráticos de José de Alencar. Rio de Janeiro. UFRJ. 1991 p.36

O tema fundamental da relação entre o poder da Corte e as

províncias está presente também nos escritos políticos de Alencar,

principalmente nas Cartas de Erasmo e nas duas obras em que condensou

sua atividade parlamentar: “O sistema representativo”, de 1868; e a

reprodução de um debate sobre a reforma eleitoral, em 1874. As duras

críticas à burocracia da Corte e à ânsia centralizadora de d. Pedro II estão

baseadas na defesa de um sistema federativo representativo que garanta a

voz das elites regionais (das quais o cearense Alencar era um evidente

representante): “Residindo a soberania solidariamente em toda a nação e

formando-se da consubstanciação de todas as opiniões que agitam o povo,

é evidente que um país só estará representado quando seus elementos

integrantes o estiverem na justa proporção das forças e intensidade de

cada um. E essencial à legitimidade dessa instituição que ela concentre

todo o país no parlamento, sem exclusão de uma fração qualquer da

opinião pública”23. A “liberdade”, expressa pelos personagens do romance

de Alencar, é a condição para a unidade.



135

brasileiras muita cousa admirável:: grandes feitos combates
24

’4 José de Alencar. “O Gaúcho”, ed.cit. p.81
Mario Casasanta: “Alencar: um formador de brasileiros" in José de Alencar

Romances ilustrados vol. 4. Rio de Janeiro. José Olímpio. 1967. p.xi

gloriosos,

brilhantes painéis em rude tela”'4. A paisagem como símbolo da

identidade nacional conquistada de maneira heroica, a delimitação de

“lugares simbólicos” que possam dar concretude ao sentimento de

pertencimento à nação, estes pontos clássicos do debate sobre a questão

nacional (como vimos no capítulo I) estão aqui presentes no mais alto

grau, pois a imagem da natureza como um livro no qual a nação escreve

sua história é justamente representada em uma obra fundamental do

esforço de consolidação de uma literatura capaz de incorporar as “cores da

pátria”. Descrever a natureza e a paisagem é ao mesmo tempo unir os

habitantes do território por uma história comum, que no caso do Brasil

tem de ser lembrada e construída pelo esforço engajado da geração

romântica.

Por isso a descrição das paisagens e heróis regionais invoca a

unidade construída em oposição ao europeu e aos povos de língua

espanhoja. Na comparação que se pode fazer entre os dois vaqueiros

retratados por Alencar, o do nordeste e o do sul, fica claro que ambos são

o resultado desse contato com o solo nativo da pátria, que consolida tipos

nacionais distintos, mas unidos pelo sentimento do “pertencimento” a uma

mesma nação em formação. O crítico Mário Casasanta. em um ensaio

sugestivamente intitulado “Alencar - um formador de brasileiros”

comenta o sentido nacional presente no escritor: “Além de dar-nos a

conhecer a sua gente brava, esperta, desembaraçada, desassombrada e

atuante. José de Alencar comunicou-nos a paixão de nossas coisas e de

nossa gente. E um autor propositadamente nacional, e. por isso mesmo,

uma força nacionalizadora”25.
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Com os escritores nordestinos agrupados em torno de Franklin

Távora surge uma nova dinâmica no interior da configuração simbólica do

território. Se em Alencar o objetivo era frisar a unidade nacional em meio

O sentido do regionalismo desses romancistas ultrapassa o campo

-puramente literário. Mais uma vez é preciso citar as peculiaridades

históricas e geográficas da formação económica e territorial do Brasil para

entender as disparidades sociais e políticas configuradas na literatura

regionalista. Antonio Cândido, ao tratar do assunto, lembra que “A

unidade política, preservada às vezes por circunstâncias quase

miraculosas, pode fazer esquecer a diversidade que presidiu à formação e

desenvolvimento de nossa cultura. A colonização se processou em

núcleos separados, praticamente isolados entre si: o desenvolvimento

económico e a evolução social foram, assim, bastante heterogéneos,

consideradas as diferentes regiões26”.o

Mas como essa força nacionalizadora baseava-se

fundamentalmente na criação de uma imagem literária da unidade

histórica e geográfica nacional, a paisagem em Alencar está submetida à

uma composição de caráter simbólico e épico. Pouco a pouco, entretanto,

o espírito romântico vai sendo criticado pela nova geração. Entre esses

dois mundos está o juiz Bernardo Guimarães, que aproveitou sua

nomeação para cidades no sul de Goiás e no interior de Minas Gerais para

descrever literariamente, pela primeira vez, o costume e as terras desta

região do Brasil. Nos romances O Ermitão do Muquém, O Garimpeiro, O

índio Afonso e A filha do fazendeiro o impulso nacionalista romântico

encontra o espírito determinista do naturalismo recém' importado. O

resultado é uma atenção à paisagem que supera a mera descrição e

caminha no sentido de uma interpretação das particularidades regionais,

que prosseguirá no regionalismo (em sentido preciso) de Franklin Távora.

’6 Antonio Cândido, op.cit. Vol 11 p. 298.
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à diversidade de terras e gentes, em Távora a perda relativa da

importância política das elites nordestinas encontra expressão na

exaltação da particularidade regional, no culto à cana e na lembrança do

passado heroico, onde a nacionalidade incipiente se debateu contra os

invasores franceses e holandeses. O romantismo cede à observação

cientificista, e Távora condena Alencar por não ter observado in loco os

cenários de seus romances: “Por que não foi ao Rio Grande do Sul, antes

de haver escrito o seu Gaúcho?”. O objetivo de Távora é a “exatidão

daguerreotípica”, o instantâneo da paisagem a ser conhecida e retratada

literariamente: “A natureza em primeiro lugar e depois complexa e

completa observação - eis os dois elementos , as duas possantes asas do

gênio”. A obra de Távora já é um reflexo da introdução de um novo

“enxame de idéias” (nas palavras de Machado de Assis), o Naturalismo

que aqui chega junto com o Realismo (embora na França esses dois

movimentos tenham ocorrido em momentos distintos).

Mas além desses “influxos externos”, a própria evolução da

sociedade e do Estado brasileiros explicam esse novo sentido do

regionalismo. A partir da década de 1870, o Estado nacional consolidado

tem de enfrentar novamente as pressões regionais, que atuam não mais no

sentido de colocar em risco uma unidade nacional duramente conquistada

(política e simbolicamente, como vimos), mas de ressaltar, na descrição e

mesmo exaltação das diferenças culturais e geográficas, a luta pelo poder

entre as elites reeionais.

O regionalismo de Távora pode ser entendido justamente como

uma resposta à perda de importância relativa de Pernambuco no cenário

político e económico nacional. A unidade da nação estava garantida, mas

ao custo de uma centralização forçada, tanto política quanto

economicamente, na Corte do Rio de Janeiro. Diante desse panorama, os

romances históricos de Távora glorificavam a importância de Pernambuco
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Em 1880, Franklin Távora se candidata a sócio do Instituto

Histórico e Geográfico. Apesar de todo o seu empenho científico, a obra

histórica de Távora é avaliada negativamente em um parecer da comissão

de história do instituto" , que questiona basicamente dois pontos caros aos

historiadores da época. Em primeiro lugar o fato de o estilo de Távora,

mesmo em seus trabalhos científicos, se assemelhar ao de um “narrador”;

em segundo lugar, por suas contundentes críticas a Varnhagen, que como

vimos havia sido uma figura de importância crucial para a consolidação

do instituto. Em seu estudo sobre Távora, Cláudio Aguiar argumenta que

a crítica a Varnhagen fazia parte justamente do esforço de valorização da

revolução de 1817, duramente criticada, restrospectivamente, pelos

historiadores do império28.

na formação da unidade nacional, ao mesmo tempo em que suas pesquisas

também geravam uma reavaliação do papel atribuído à província pelos

historiadores “oficiais” do império.

Apesar das pesadas ressalvas, a candidatura de Távora é aprovada,

não tanto pelo ensaio histórico, mas pelo conjunto da obra literária do

autor, considerada uma contribuição importante para a divulgação do

“espírito de nacionalidade”, uma vez que “o romance é uma forma mais

agradável de transmitir conhecimentos às pessoas menos lidas”29. O

reconhecimento de que a literatura era uma força poderosa, mesmo em um

país “pouco lido”, para a consolidação do sentimento nacional, recupera,

em pleno naturalismo, o sentido original do romance histórico de feição

romântica, que Moretti analisa como forma maior da “invenção” e da

“imaginação” do Estado nacional.

27 Revista do IHGB. junho de 1880. tomo XLIII, p. 402-404
'8 Cláudio Aguiar. Franklin Távora e o seu tempo. São Paulo. Atelier. 1997.
29 Revistado IHGB. junho de 1880. tomo XL111. p.404
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No prefácio que escreveu ao romance Sonhos D'Ouro, de 1872,

José de Alencar descreve as três fases da formação da literatura nacional,

considerada, como vimos na epígrafe retirada desse mesmo texto, a “alma

da pátria”. Também nessa reconstituição ao mesmo tempo histórica,

programática e pessoal encontramos em várias passagens a imagem do

território como fundamento do princípio de consolidação do sentimento

da nação. A clareza com que está questão é explicitada justifica a longa

transcrição de um destes trechos: “O período orgânico deste literatura

conta já com três fases. A primitiva, que se pode chamar aborígene, são as

lendas e mitos da terra selvagem e conquistada; são as tradições que

Em 1882 morrem dois membros ilustres do instituto, que haviam

contribuído, com suas obras literárias, para a conquista simbólica do

território nacional: Gonçalves de Magalhães e Joaquim Manuel de

Macedo. Não por acaso, o escolhido para substituir Macedo no cargo de

orador oficial do instituto é outro literato: o próprio Franklin Távora. Duas

gerações e duas estéticas literárias diferentes se encontram na

continuidade do esforço de construção da unidade simbólica da nação sob

o império, mas o universalismo romântico cedia ao regionalismo como

motor da constituição geográfica da literatura brasileira: “As letras têm,

como a política, um certo caráter geográfico; mais no Norte do que no Sul

abundam os elementos para a formação de uma literatura brasileira, filha

da terra. [...] Esta imensa campina, que se dilata por horizontes infindos, é

o sertão de minha terra natal [...] De dia em dia aquelas remotas regiões

vão perdendo a primitiva rudeza, que tamanho encanto lhes infundia”30.

Ao contrário do que ocorria em Alencar e nos românticos, a perda desse

encanto natural não era lamentada, porque a colonização e o progresso

atribuiria um novo sentido ao território, garantindo assim um novo sentido

para a consolidação do Estado e da nação brasileiras.

30 Franklin Távora: carta-prefácio a O Cabeleira. Rio de Janeiro. Editora Três. 1973:
p.27
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embalaram a infância do povo e ele escutava como o filho a quem a mão

acalenta no berço com as canções da pátria, que abandonou. Iracema

pertence a essa literatura primitiva, cheia de santidade e enlevo, para

aqueles que veneram na terra da pátria a mãe fecunda - alma mater, e não

enxergam nela apenas o chão onde pisam. O segundo período é histórico:

representa o consórcio do povo invasor com a terra americana, que dele

receberia a cultura, e lhe retribuía nos eflúvios de sua natureza virgem e

nas reverberações de um solo esplêndido. Ao aconchego desta pujante

criação, a tempera se apura, toma alas a fantasia, a linguagem se impregna

de módulos mais suaves; formam-se outros costumes, e uma existência

nova, pautada por diverso clima, vai surgindo. É a gestação lenta do povo

americano, que devia sair da estirpe lusa, para continuar no novo mundo

as gloriosas tradições de seu progenitor. Esse período colonial terminou

com a independência. A ele pertencem o Guarani e as Minas de Prata. Há

aí muita e boa messe a colher para o nosso romance histórico; mas não

exótico e raquítico como se propôs a ensiná-lo, a nós, beócios, um escritor

português'11. A terceira fase, a infância de nossa literatura, começada com

a independência política, ainda não terminou; espera escritores que lhe

dêem os últimos traços e formem o gosto nacional, fazendo calar as

pretensões hoje tão acesas, de nos recolonizarem pela alma e pelo

coração, já que não o podem pelo braço. [...] Onde não se propaga com

rapidez a luz da civilização, que de repente cambia a cor local, encontra-se

ainda em sua pureza original, sem mescla, esse viver singelo de nossos

pais, tradições, costumes e linguagem, com um sinete todo brasileiro. Há,

não somente no país, como nas grandes cidades, até mesmo na Corte,

desses recantos, que guardam intacto, ou quase, o passado. O Tronco do

Ipê, o Til e o Gaúcho, vieram dali, embora, no primeiro, se note já. devido

11 Alencar refere-se a Alexandre Herculano.
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à proximidade da Corte e à data mais recente, a influência da nova cidade,

que de dia em dia se modifica e se repassa do espírito forasteiro”32.

32 José de Alencar. "Sonhos d’ouro" in Romances ilustrados, ed.cit. vol.VI p. 165-166
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Távora e a nova geração realista fazem parte de uma nova fase da

literatura brasileira, diretamente ligada a um momento em que o Estado já

está consolidado e que assiste ao surgimento de novos focos de tensão,

republicanos e autonomistas, na complicada teia da unidade nacional. Esta

nova fase pode ser entendida, entretanto, como o resultado de uma

continuidade de formas e problemas característicos da consolidação do

sistema literário nacional pela geração anterior. A memória territorial,

submetida às novas narrativas histórico-nacionais, incorpora assim uma

nova camada de sentidos.
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6 - Conclusão

formado e e o

Desde a transladação da corte portuguesa para o Rio de Janeiro,

ocorrida em 1808, quando a integração política entre os diversos enclaves

lusitanos da América e a definição do invólucro fronteiriço se transformou

em meta prioritária da Corte, o dogma da indivisibilidade e integridade da

base territorial emergiu como alicerce sobre o qual se ergueu a própria

idéia de Brasil. Em nome deste dogma, o império brasileiro nasceu e se

Essa tese pretendeu demonstrar que a memória territorial foi parte

indissociável do processo de construção do Estado nacional no Brasil. A

formação dessa memória envolveu dois procedimentos, distintos mas

indissociáveis entre si: a produção de um território imaginário, cujos

limites eram dados pela natureza, e por isso mesmo, já estava desde

sempre formado e constituído plenamente enquanto tal,

desvendamento do território real, necessário para a integração das partes

no todo que se pretendia construir.
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monumentos e

Como foi visto, a memória territorial brasileira foi construída por

meio de múltiplas vozes. História, geografia e literatura ajudaram a

produzir a unidade em meio à diversidade do império.

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja fundação pode

ser considerada um marco importante do processo da sistematização dos

estudos históricos e geográficos no país, cumpriu um papel poderoso neste

sentido, conferindo organicidade e sentido para a nacionalidade em

formação por meio da articulação de documentos.

descrições geográficas. Tendo como base o território, transfigurado em

dádiva divina e conformado pela natureza, a narrativa histórica produzida

dos quadros do instituto funda um passado coeso e relativamente

articulado, no qual o Brasil estava predestinado a existir enquanto corpo

político e nacional. A grandiosidade do território não raro foi tomada

como medida da grandiosidade da nação que se pretendia construir.

estruturas produtivas.

era preciso diminuir as

consolidou, estendendo sua hegemonia sobre um conjunto até então

desarticulado de núcleos de povoamento e

Entretanto, para efetivar essa hegemonia,

“rugosidades” do território real, implementando redes de comunicação e

transporte por meio das quais mercadorias, idéias e sistemas de comando

pudessem circular. Paradoxal mente, a formação territorial brasileira, e os

primeiros passos rumo a sua integração efetiva, é em grande parte

tributária de um imaginário que pressupunha uma unidade prévia,

construída pela Providência.

A Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico, por meio

da publicação dos relatos de viagens e memórias produzidas nas diversas

regiões da América portuguesa integra esta operação ideológica, na

medida em que confere a posteriori uma unidade para o espaço

fragmentado da colónia. Divulgados pela Revista, os probleihas e

impasses vividos por cada uma das capitanias da colónia, e,
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posteriormente, das províncias do Império, passam a ser encarados como

problemas brasileiros. A consciência nacional em formação é também

uma consciência territorial, na medida em que as partes passam a ser

analisadas e discutidas na perspectiva do todo.

A formação da consciência nacional também esteve no horizonte

da literatura romântica brasileira. Conforme ficou demonstrado na análise

dos “romances brasileiros” de José de Alencar, mais uma vez o território é

tomado como parâmetro da “vontade de ser brasileiro” que se pretendia

afirmar. 'Em busca da unidade nacional, Alencar elege cenários

“brasileiros” distantes entre si em seus romances, buscando elementos de
9

identidade entre eles. No território da ficção, a alma da pátria se constrói

pelo alto, como uma força que puxa para si e reconfigura as identidades

regionais.O

Assim, para as elites reunidas em torno do monarca na primeira

metade do século XIX, o território foi ao mesmo tempo um pressuposto e

um desafio. Entretanto, pela sua própria especificidade, o processo de

construção da nação brasileira pôde se realizar na ausência de um sistema

de educação universal, destinado a promover uma língua, uma geografia e

uma história comuns. A maior parte da população, constituída de escravos

e homens livres pobres, não estava incluída no projeto de nação

elaborados por estas elites e não foi chamada a participar deste processo.

Somente muito mais tarde, a história e a geografia seriam mobilizadas

para promover o patriotismo também entre as camadas menos favorecidas

da população.
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