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A FRASE DE ROGER BASTIDE PODE TER SIDO CASTIGADA PELO TEMPO, MAS NÃO TIROU NADA DA SUA SABEDORIA: BRASIL, UMA NA-
ÇÃO DE CONTRASTES. DO FUTEBOL À HISTÓRIA, TUDO PASSA PELA INFAME REGRA DO “OITO OU OITENTA”. ASSIM, POR EXEMPLO,
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Bicentenário da vinda da família real exige reflexão historiográfica

CA R LO S HA AG

gelou o 1808 em perspectivas opostas
que, afirma, “não foram devidamente
equacionadas”.

“No caso da originalidade sem par do
evento (para muitos, a pátria nasceu em
1808 e não em 1822), perdia-se de vista o
processo histórico para destacar o fato ex-
traordinário. Descuidava-se do tempo
longo, recortava-se aquela expressão sin-
gular do tempo curto, o 1808, como se ela
pairasse, espécie de bolha, sobre outras
expressões da mesma conjuntura. Na me-
dida em que registrava o anedótico, o inu-
sitado, remetia, mesmo sem o saber, a
uma tradição antiga de preconceito, pró-
pria dos países do Norte da Europa quan-
do, a partir do século XVIII, olhavam para
os do Sul.” No outro extremo, o da crise
geral do antigo sistema colonial (eviden-
ciado pela independência das colônias
americanas, quando pela primeira vez
se rompeu a sujeição de uma colônia à
sua metrópole), de forte raiz marxista,
avalia a historiadora, pecava-se pelas ra-
zões opostas. “Com os olhos no longo
tempo, destacavam-se as linhas gerais de
fenômenos que tinham muito de co-
mum, mas também de único, as lógicas
das estruturas assumindo o primeiro pla-
no e a dos eventos se tornando quase opa-
cas”, avalia. Dessa forma, continua,“tudo
se esbatia entre o vulto da Inglaterra ca-
pitalista no controle de países subalternos
ou o peso do rolo compressor napoleô-
nico que ia substituindo a ideologia revo-
lucionária da Grande Nation francesa.
Talvez essa tensão do tempo longo e cur-
to seja insolúvel. Mas, sem análise, a his-

tória é crônica; com ela, certa margem de
anacronismo é incontornável”.

“Esse debate é permanente na histo-
riografia e remonta aos tempos imedia-
tos da própria independência, guardan-
do um iniludível viés político, que mati-
za tanto as interpretações que atribuem
grande importância à presença e à atua-
ção de dom João VI no processo de
emancipação política brasileira, como
aqueles que minoram a importância do
rei a ponto de se conceber que a inde-
pendência aconteceu ‘a despeito’, ‘não
obstante’as ações do soberano”, diz o his-
toriador Jurandir Malerba, da Unesp,
autor de A corte no exílio.“A historiogra-
fia sobre o 1808 é construída a partir des-
sas retificações que acontecem de gera-
ção em geração, mas o leitmotif da re-
construção histórica e a luta política são
travados no presente.” Ainda assim, co-
mo nota Laura, subsistem preconceitos
passados.“Há um processo de passagem,
entre o final do Renascimento e o iní-
cio das Luzes, em que se construiu uma
relação entre ‘ricos’ (Norte) e ‘pobres’
(Sul) assentada na ambigüidade e na
contradição, em que operava a lente do
preconceito e da detração. Os relatos so-
bre a vinda da corte foram contamina-
dos por essa tradição detratora preexis-
tente e,muito possivelmente sem sabê-lo,
pelos liberais que,entre nós, conduziram
o processo de independência, incorpo-
raram tradições detratoras de estrangei-
ros do Norte. Essas acabaram ganhando,
no Brasil nação, tanto as elites cultas co-
mo os extratos mais populares.”

A VINDA DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA

ao Brasil em 1808. Por quantas déca-
das não se falou dessa viagem em tons
jocosos, a aventura de dom João VI, o
“rei fujão”, com sua mulher “bigoduda”
e sua corte provinciana? Hoje, com a
aproximação do bicentenário da chega-
da lusitana à Bahia e ao Rio de Janeiro,
preparam-se celebrações colossais e o
monarca que “carregava frangos no ca-
saco” é revisitado como estadista hábil.
Qual a real faceta dessa viagem e que
conseqüências ela trouxe ao país que, na
época, ainda não era uma nação? 

“Sem desconsiderar o papel que a
vinda da família real teve na formação
do Brasil como nação independente, tal-
vez seja profícuo ver o fenômeno sob
ponto de vista distinto. Parece-me opor-
tuno tentar dissociar, proposital e mo-
mentaneamente, o fenômeno daquilo
que dele decorreu.As análises sobre 1808
foram, quase que invariavelmente, mar-
cadas pelas reflexões sobre a formação
do Brasil, acarretando uma série de juí-
zos de valor e relações muitas vezes te-
leológicas”, observa a historiadora Lau-
ra de Mello e Souza, da USP, que desde
2003 vem estudando a fuga dos Bragan-
ça para o Brasil numa chave comparati-
va, parte de um projeto temático apoia-
do pela FAPESP, Dimensões do império
português.“O fato de 1808 estar tão asso-
ciado ao surgimento da nação fez com
que a memória do acontecimento fosse
construída de modo quase farsesco, as
evidências empíricas sendo, muitas ve-
zes, escamoteadas pela pura ideologia”,
avisa. Segundo ela, a historiografia con-
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Embarque de 
dom João, príncipe
regente de Portugal,
para o Brasil 
em 27 de novembro
de 1807
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Isso ocorreu logo após a transferên-
cia da corte: em 1809, por exemplo, o
History of Brazil, de Andrew Grant, já
chamava o episódio de “a fuga desta cor-
te imbecil”. Em 1900, a História do Bra-
sil, de João Ribeiro, afirmava: “Se vin-
do para o Brasil, dom João VI nos trou-
xe o prêmio da autonomia, embora sob
formas do absolutismo, não havia, en-
tretanto, na mesquinheza de seu espí-
rito dotes suficientes para criar como lo-
go disse um ‘novo império’. Foi ele que
entre nós desmoralizou a instituição
monárquica, já de si mesmo antipática
às aspirações americanas”. O tempo não
ajudou a prover um retrato preciso da
chegada da família real. Na História ge-
ral da civilização brasileira, organizada
por Sérgio Buarque de Holanda, a pre-
sença da corte é algo pálida e o destaque
é para a recorrência da idéia de mudar
a sede da monarquia para a  América,
obsessão de todos os reis e ministros de
Portugal, do prior do Crato a dom Ro-
drigo de Souza Coutinho, chefe do Te-
souro Real que, em 1803, ofereceu ao
príncipe regente uma avaliação da situa-
ção política precária de Portugal e que,
numa guerra entre França e Inglaterra,
a “independência da monarquia portu-
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guesa estaria em risco”, aconselhando
dom João que a criação de um novo im-
pério no Brasil poderia dar aos portu-
gueses uma base a partir da qual o her-
deiro do trono poderia reconquistar tu-
do o que se perderia na Europa e “punir
o inimigo cruel”. Mas já em 1580, quan-
do o rei espanhol Filipe II reclamou para
si a coroa portuguesa, já se cogitara o
Brasil como refúgio da corte exilada.

R azões estratégicas, décadas depois,
se transformaram em visão messiâ-
nica nas palavras do Padre Vieira,

para quem o rei poderia ser o chefe de
um império eterno em terras da Amé-
rica. No reinado de dom João V (1706-
1750) em face da expansão espanhola e
do início da decadência lusitana, num
memorando secreto que antecedia a
previsão de Montesquieu da inversão
em curso no interior dos impérios mo-
dernos, um cortesão português, Luiz da
Cunha, quase convenceu o soberano da
necessidade de mover a corte para o
Brasil a fim de garantir seu futuro e pre-
servar sua altivez dentre as nações eu-

ropéias.“A transferência da corte era, de
fato, uma velha idéia. No final do sécu-
lo XVIII era explicitamente defendida
por Souza Coutinho, que percebia com
clareza as limitações da metrópole”, ava-
lia o historiador da UFRJ, José Murilo
de Carvalho. “A história da política e a
cultura política da transferência da cor-
te começam muito antes do príncipe re-
gente deixar Portugal e chegar em cos-
tas brasileiras. A decisão de transferir o
centro da monarquia, feita em meio a
um caos e imediatismo apenas aparen-
tes, estava já enraizada numa visão do
potencial do Brasil que já estava em fo-
co no século XVIII”, nota a brasilianis-
ta Kirsten Schultz, autora de Tropical
Versailles.

Em 1972, com a coletânea 1822: di-
mensões, organizada por Carlos Guilher-
me Motta, surge um novo tom, pauta-
do pela crise do Antigo Regime,em espe-
cial no capítulo escrito pelo historiador
Fernando Novais. O 1808 começa a ad-
quirir novos matizes. Nesse   interregno
historiográfico secular em que o evento
passou pela desvalorização preconcei-
tuosa, pela apologia acrítica e pela sua
redução como anedota diante de mu-
danças estruturais do sistema econômi-

Visão estrangeira: cortejo real
na ponte do Maracanã, 
cercado pela natureza tropical
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co e político do Antigo Regime, há um
epígono importante, lembra Laura: o
Dom João VI no Brasil, de Manuel de
Oliveira Lima (hoje reeditado pela Top-
books), de 1908.“Precisamos voltar a ele
para repensar os rumos da historiogra-
fia futura do 1808, e neste sentido, ape-
sar do estilo antiquado, ele continua sen-
do atual e instigante, já que Oliveira Li-
ma trata simultaneamente do tempo
longo e do tempo curto, da estrutura e
do evento, do contexto geral e das per-
sonagens particulares.”

Para complicar mais as coisas, den-
tro desse debate historiográfico há ou-
tro, ainda mais candente, que, apesar dos
200 anos que nos separam do ocorrido,
provoca polêmicas exasperadas. “Essa
coisa de fazer festa em torno de dom
João VI é armação de carioca para pro-
mover o Rio”, afirmou, em entrevista,
o historiador pernambucano Evaldo Ca-
bral de Mello, para quem existe “uma in-
sistência em reforçar o lugar-comum se-
gundo o qual foi o rei o responsável pela
unidade do país, que não passou de uma
fabricação da coroa, não com o objeti-
vo de que se criasse a partir dela um país
independente”. Valeria então comemo-
rar o bicentenário do 1808? “Quanto à
celebração da efeméride, fico com a ad-
vertência do historiador François Furet,
que dizia ser preciso temer a paixão com
que se celebra a fim de evitar os inven-
tários. Ou seja, festejos excessivos cor-
rem o risco de empurrar muitas ques-
tões para debaixo do tapete”, pondera
a historiadora Mary del Priore. Entre es-
sas questões está o debate sobre a forma
com que o país adquiriu sua indepen-
dência, uma polêmica que divide nova-
mente a historiografia em dois campos:
os que defendem a opção pela centra-
lização do Brasil, efetivada pela perma-
nência dos Bragança no país, em oposi-
ção aos que a culpam pelo sufocamen-
to de um movimento federalista, nos
moldes do americano, a que se prefe-
riu chamar de “separatismo”.

Voltemos, porém, um pouco no
tempo, para analisar a saída ou fuga da
corte portuguesa para o Brasil. O cata-
lisador desse movimento foi a ascensão,
em 1799, de Napoleão Bonaparte a pri-
meiro-cônsul e o início  de uma campa-
nha militar francesa com tintas da Re-
volução Francesa, numa ação que trans-
formou o terror das cortes européias em
pânico. “As principais potências foram

derrotadas, à exceção dos ingleses. Dom
João então se viu diante de uma “esco-
lha de Sofia”: ou se entregava aos fran-
ceses, correndo o risco de ser deposto,
de ver Lisboa bombardeada pelos britâ-
nicos e perder para eles a colônia, ou fu-
gia, submetendo-se à Grã-Bretanha, in-
correndo na ira dos súditos portugue-
ses abandonados”, analisa Murilo de
Carvalho. Segundo ele, para Portugal,
a saída significou a preservação da mo-
narquia e o prolongamento por algum
tempo da colônia, embora sem os bene-
fícios do exclusivo colonial, derrubado
com a abertura dos portos. A perma-
nência poderia ter significado o que
aconteceu na Espanha: a deposição e
prisão do rei e, após a queda de Napo-
leão, uma possível anexação à Espanha.
“Não se sabe, porém, qual foi o princi-
pal argumento que levou o Conselho da
Coroa a votar pela saída”, reitera Muri-
lo de Carvalho.

A nedotas sobre a viagem e a fuga da
corte à parte, a vinda da família real
trouxe mudanças e dilemas à nação

incipiente. “O ‘acidente da presença da
família real’ muda inteiramente o jogo.
O rei não é apenas a instituição política
que evita o desmembramento do país à
época da ruptura com a metrópole, é
também quem viabiliza a hegemonia do
Rio de Janeiro sobre os poderes locais e
regionais”, observa o cientista político
Gildo Marçal Brandão em Linhagens do
pensamento político brasileiro (veja a re-
senha do livro na página 94 desta edição).
“A nefasta independência do Estado pe-
rante a sociedade civil (o nascimento do
Estado antes da sociedade civil, seu pre-

domínio abusivo, a fatalidade dos in-
divíduos e grupos sociais que vivem do
e pelo Estado) se assenta na história in-
terna da metrópole, na transmigração
oceânica do Estado português e na rei-
teração severa e avara da cultura das ori-
gens”, continua. Eis o fulcro da divisão
entre unitaristas e federalistas.“Há quem,
como Frei Caneca e Cipriano Barata,
ambos a partir de Pernambuco, insistia
na forma federativa e numa maior inde-
pendência das províncias em relação à
capital. Mas os que viam a grandeza do
território brasileiro como uma força e
queriam mantê-lo unido a qualquer
preço alegavam que o modelo federalis-
ta dera certo nos EUA porque antecede-
ra a formação do Estado. Se implemen-
tado aqui, acabaria por provocar a de-
sintegração e nos levar ao mesmo desti-
no das colônias espanholas, sacudidas
por revoluções”, avalia a historiadora da
USP Isabel Lustosa.

“A tradição da historiografia para
quem a história da nossa emancipação
política se reduz à construção de um Es-
tado centralista tende, portanto, a igno-
rar que, se o reinado americano de dom
João VI pode ser considerado o marco
inicial da construção do futuro edifí-
cio imperial, não é menos verdade que
ele esteve a ponto de destruir-lhe as frá-
geis possibilidades, precisamente pela
sua incompetência para superar a re-
tórica do vasto império, atualizando-a e
realizando-a”, critica Cabral de Mello.
Para o pernambucano, como para Mu-
rilo de Carvalho, a construção imperial
não passou de figura de retórica com
que a coroa bragantina procurou desfa-
zer a penosa impressão criada na Eu-
ropa pela sua retirada, apresentando-a
como “medida de alto descortínio des-
tinada a reabilitar Portugal a se retem-
perar no Novo Mundo para regressar ao
Velho na condição de potência de pri-
meira ordem”. Essa “escolha de Sofia”de-
terminaria se o futuro brasileiro esta-
ria no centralismo monárquico que dei-
xou os Bragança no poder até fins do sé-
culo XIX ou no federalismo nos moldes
do alcançado nos Estados Unidos, co-
mo preconizaram os líderes dos movi-
mentos de independência, já em 1817,
em Pernambuco e na Bahia.

Para Evaldo Cabral de Mello, havia
uma outra independência possível que
não a “de cunho unitário, conservado-
ra e naturalmente monarquista, que nos
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Medalha comemorativa 
da aclamação de dom João VIR
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rais e econômicas, um excesso de centra-
lização política e conservadorismo so-
cial”, avalia Murilo de Carvalho.

Ainda segundo ele, o que teria sido
uma colônia transformada em alguns
países pode ser entrevisto analisando-
se o que se passou na parte espanhola:
muita instabilidade, guerra civil, caudi-
lhismo, mas também mais mobilização
política, mais autogoverno, mais ou-
sadia reformista. “Teria sido melhor?
Depende da perspectiva adotada. Para
os que sonhavam e sonham ainda ho-
je (não é o meu caso) com um grande
império ou um Brasil potência (petro-
lífera?), a manutenção da unidade foi
essencial. Para os que se preocupam
mais com a prosperidade e as condi-
ções de vida da população, a fragmen-
tação poderia ter sido mais vantajosa,
sobretudo para as províncias mais ri-
cas.” Há uma unanimidade nessa po-

lêmica? “Creio que a maior parte dos
historiadores pensa que foi uma coisa
positiva a manutenção da unidade bra-
sileira. Mas, enquanto o federalismo
não foi adotado, a discussão sobre suas
vantagens esteve em pauta e acompa-
nhou o Império, os debates da primei-
ra Constituinte (1823) e marcou a Re-
pública. A aplicação prática do federa-
lismo com a ‘política dos governadores’,
do governo Campos Salles, porém, aca-
bou fortalecendo o coronelismo e ser-
viu para aumentar a desigualdade social
nacional”, nota Isabel.

M as é preciso também voltar às críti-
cas de Cabral de Mello contra o pe-
ríodo joanino no Brasil e suas con-

seqüências. “Qualquer discussão sobre
reformas políticas era sempre curto-cir-
cuitada nas rodas palacianas pela obje-
ção de que a Revolução Francesa também
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faz negligenciar outros modos possíveis
de desenvolvimento da nação ou de for-
mação do Estado”. “Aqueles movimen-
tos foram agrupados sob o amálgama
enganador de ‘separatismo’, ao passo que
os construtores do Império, a partir do
Rio de Janeiro, passaram para a histó-
ria com o beau rôle de unitários e de na-
cionalistas”, observa. “Como as forças
unitárias, a ‘alcatéia unitária’, como dizia
Frei Caneca, venceram as centrífugas, so-
bretudo as de Pernambuco e do Rio
Grande do Sul, pode-se perguntar se a
vinda da corte ajudou a moldar o Bra-
sil por seu peso (não determinação) na
conservação da monarquia e, sobretudo,
na manutenção da unidade. A resposta
é positiva. Monarquia e unidade, unida-
de em parte por causa da monarquia, sig-
nificaram a herança de uma das culturas
mais atrasadas da Europa, favoreceram
a prevenção de rupturas sociais, cultu-
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começara por elas. O período de dom
João se caracterizou por um extremo
conservadorismo, que reduzia a atuação
do poder público a questões adminis-
trativas a serem resolvidas segundo prá-
ticas do antigo Estado.” Segundo ele, a
partir da independência impunha-se
uma noção territorial de que o Brasil ti-
nha sido fadado a ser um país. Para os
fluminenses, a concepção era de um país
grande, com potencial correspondente
da arrecadação tributária, sob regime
centralizador.”Além disso, a idealização
do reinado joanino nasceu e se desen-
volveu no Rio, fazendo da sede da cor-
te a grande beneficiária da imigração dos
Bragança, enquanto as capitanias se vi-
ram adicionalmente taxadas para finan-
ciar o embelezamento da capital para
fazê-la aceitável aos cortesãos e funcio-
nários públicos de extração reinol.“Esse
entrelaçamento de interesses das elites

nativas com as migradas marcou o com-
passo do processo de independência, a
partir da aproximação durante os anos
brasileiros de dom João, das elites do
Centro-Sul com a coroa”, diz Malerba.
“Aqui eu concordo com Cabral de Mel-
lo: esse projeto centralizador vencedor
que cooptou o príncipe do Brasil depois
do retorno do rei a Portugal pugnava pela
imposição de interesses tão regionais (ou
mesmo provincianos) quanto o dos cha-
mados ‘separatistas’ do Rio Grande do
Sul ou Pernambuco, o que me faz pensar
quais seriam as vantagens para o Brasil se
qualquer outro desses projetos regionais
se tivesse imposto sobre os demais.”

P ara ele, porém, o que importa é que
no Brasil joanino é que se gerou o
embrião da elite que faria a constru-

ção do Estado imperial e da nação bra-
sileira ao longo do século XIX. “E essa
elite foi a do Centro-Sul”, ressalta. Ma-
lerba ainda observa que à configuração
patriarcal do Estado no Portugal do An-
tigo Regime acompanhou, na vinda ao
Brasil, a do caráter sagrado da realeza.
“Um dos princípios dessa forma de go-
verno, a monarquia absoluta, assenta-
va na liberalidade do soberano, na sua
capacidade de conceder graças. Foi o
abuso no emprego dessa propriedade
a marca distintiva na monarquia portu-
guesa no Rio”, escreve o historiador. “A
monarquia que chegou ao Rio de Janei-
ro, pertencendo a um tempo que ruía
em seu lugar de origem, transformou-
se em algo novo ou pelo menos diferen-
te. Contudo, o lastro desse tempo mori-
bundo estava fortemente arraigado nas
mentes dos homens de elite e, particu-
larmente, na do herdeiro, dom Pedro.
Sem a experiência de ruptura radical,
o Brasil nasceu um Estado-nação filho
de dois tempos. Essa dubiedade marcou
o período imperial e seus traços não se
apagaram até hoje.”

“O que não podemos saber é se, ca-
so esse projeto centralizador, monar-
quista e conservador não fosse histo-
ricamente o projeto vencedor, que tipo
de federação poderia ter surgido dos es-
combros do mundo colonial. O viés po-
lítico é patente: as interpretações que la-
mentam o aborto dos projetos federa-

listas tendem a atribuir as mazelas so-
ciais do Brasil a nossa revolução conser-
vadora, à via prussiana seguida pelas eli-
tes brasileiras. Mas em história não te-
mos o dispositivo da contraprova”, fala
Malerba. “Uma experiência federalista
teria levado a um país melhor? Nossa
experiência republicana não autoriza
uma resposta tranqüila.” Laura de Mel-
lo e Souza prefere optar por uma “ter-
ceira via”.“O que se ensaiava de fato em
1808 era a configuração de um novo
Império: não só português para os ame-
ricanos, que o queriam luso-brasilei-
ro, nascendo talvez daí a tensão que ex-
plodiria logo adiante, e na medida em
que os habitantes da metrópole (pois
ela continuava a se ver enquanto tal),
insitiam em continuar qualificando a
relação. Em suma, não era mais do mes-
mo Império que os portugueses e luso-
brasileiros cogitavam: os primeiros o
queriam português, os segundos, lu-
so-brasileiro.”

“Um acontecimento só se torna me-
morável devido a uma certa maneira de
ser excepcional, de suscitar, além de seu
desenrolar efêmero, uma realidade du-
rável, que acaba inscrita nos lugares da
memória coletiva, tornando-se uma es-
pécie de experiência exemplar”, escreveu
o historiador francês Charles Mozaré.
“Nesse sentido, a celebração, a constru-
ção da memória são fundamentos para
a constituição de um corpo político. Co-
mo essa entidade que chamamos de na-
ção brasileira começou? O resgate de
eventos como a permanência da corte
no Brasil entre 1808 e 1821, tem uma
função de coesão social, contribui para
manter orgânicas as sociedades”, avisa
Malerba, que aconselha que se faça bom
uso desse “memorar junto”, aproveitan-
do a data para um debate sobre nossa
trajetória (“a partir daquele evento ou
por causa daquele evento”), nossa reali-
dade atual e seus impasses. “Para tal, é
preciso pensar nas conexões históricas
mais gerais e, ao mesmo tempo, mostrar
como e por que não são aleatórias. E dei-
xar de ver a vinda da família real como
anedota grotesca ou ocorrência aleató-
ria”, diz Laura. “Comemoremos as da-
tas históricas como os aniversários de
nossos pais, pessoas das quais descen-
demos e que não escolhemos, mas que
nos geraram e com as quais estamos ir-
remediavelmente associados”, comple-
ta Isabel Lustosa. ■

PESQUISA FAPESP 143  ■ JANEIRO DE 2008  ■ 85

Partida da rainha 
de volta a Portugal em 
21 de abril de 1821

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 L
IV

R
O

 R
IO

 D
E

 J
A

N
E

IR
O

 C
ID

A
D

E
 M

E
S

T
IÇ

A
/J

E
A

N
-B

A
P

T
IS

T
E

 D
E

B
R

E
T

80-85_1808_143  21.12.07  20:51  Page 85




