
 

  

 

  

D
os

si
ê 

Id
en

tid
ad

es
 N

ac
io

na
is

 

O
rg

. G
la

yd
so

n 
Jo

sé
 d

a 
S

ilv
a 

Revista Aulas. Dossiê Cultura Material. Org. Glaydson José Silva. V. 
02.  nº 02 Campinas, IFCH, 2008. 

UNICAMP 
www.unicamp.br/~aulas 

055 11 985929533 
 
 



  



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

3 
 
 
 

 

Revista Aulas é uma publicação da Linha de Pesquisa em História: 
“Subjevidades, Gênero e Cultura Material”, alocada no programa de 
Pós-Graduação em História da Unicamp.  

Todos os textos são de responsabilidade dos seus autores.  

EDITORES  
Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari IFCH/UNICAMP  
Profa. Dra. Margareth Rago IFCH/UNICAMP  
Prof. Dr. Adilton Luís Martins  
 
 

CONSELHO EDITORIAL  
Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari  
IFCH/UNICAMP  
Profa. Dra. Margareth Rago 
IFCH/UNICAMP  
Prof. Dr. Paulo Celso Miceli 
IFCH/UNICAMP  
Prof. Dr. Renilson Rosa Ribeiro 
Prof. Dr. José Alves de Freitas Neto  
IFCH/UNICAMP  
Prof. Dr. Glaydson José da Silva 
UNIFESP  
Conselho Consultivo  
Prof. Dr. Alcir Pécora – IEL/UNICAMP  
Prof. Dr. Alfredo José da Veiga-Neto –  
FACED/UFRGS  
Prof. Dr. Antonio Carlos Amorim 
FE/UNICAMP  
Prof. Dr. Antonio Paulo Benatte – 
Doutor/UNICAMP  
Prof. Dr. Carlos Jorge Gonçalves 
Soares Fabiao –  
Universidade de Lisboa  
Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares – 
FEF/UNICAMP  
Profa. Dra. Diana Gonçalves Vidal – 
FEUSP  
 Profa. Dra. Leila Mezan Algranti – 
IFCH/UNICAMP  
Profa. Dra. Lourdes Conde Feitosa – 
Faculdades  
Integradas de Jaú  
Prof. Dr. Luiz Carlos Villalta - 
FAFICH/UFMG  
Prof. Dr. Luiz Fernando Ferreira da 
Rosa Ribeiro –  
IFCH/UNICAMP  
 
 

Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque 
Junior –  
CCHLA/UFRN  
Prof. Dr. Edson Passetti – Faculdade de 
Ciências  
Sociais - PUC/SP  
Profa. Dra. Néri de Barros Almeida –  
IFCH/UNICAMP  
Prof. Dr. Oswaldo Machado Filho – 
ICHS/UFMT  
Profa. Dra. Patrícia de Santana Pinho –  
SUNY/Albany  
Profa. Dra. Renata Senna Garraffoni – 
UFPR  
Profa. Dra. Tânia Navarro-Swain – 
ICH/UnB 
Prof. Dr. Elias Thomé Saliba – 
FFLCH/USP  
Profa. Dra. Eliane Moura Silva – 
IFCH/UNICAMP  
Prof. Dr. Francisco Ortega – Instituto de 
Medicina  
Social/UERJ  
Prof. Dr. Guilherme Amaral Luz – 
INHS/UFU  
Prof. Dr. Jorge Coli – IFCH/UNICAMP  
Prof. Dr. José Rivair Macedo – 
IFCH/UFRGS  
Prof. Dr. Leandro Karnal – 
IFCH/UNICAMP 
Profa. Dra. Margarida Maria de Carvalho –  
FHDSS/UNESP/Franca  
Profa. Dra. Maria Stephanou – 
FACED/UFRGS  
Profa. Dra. Nauk Maria de Jesus - 
ICSA/UNEMAT  
Profa. Dra. Thais Nivia de Lima e Fonseca 
–  
FaE/UFMG  
 

 
Prof. Adilton Luís Martins  



 



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

5 
 
 
 

SUMÁRIO 

 

 

Apresentação ...................................................................................... 7 

Uma Identidade Para A Cidade: A Crônica Jornalística De Padre 

Francisco Martins Dias E A Construção De Belo Horizonte No Final 

Do Século XIX ..................................................................................... 9 

A CONSTRUÇÃO DO ESTADO E DA NAÇÃO NO BRASIL: 

Identidades políticas e imprensa periódica no período regencial 

(1831-1840) ...................................................................................... 33 

Minas No Contexto Da "Acomodação": As Relações De Poder, As 

Práticas Políticas E A Tessitura Das Identidades ............................. 51 

Nacionalismo E Arqueologia: O Contexto Político Da Nossa Disciplina

 .......................................................................................................... 79 

Recriando Coerência Sem Se Reinventar Romanização ................ 115 

Resenha: RAGO, Margareth & VEIGA-NETO, Alfredo (orgs.).  Figuras 

de  Foucault. Belo Horizonte, Editora Autêntica, 2006. ................... 129 

RESENHA: CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas. O 

imaginário da República no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 

1990 ................................................................................................ 133 

RESENHA: GEARY, Patrick J. O mito das nações: a invenção do  

nacionalismo. São  Paulo, Conrad Editora, 2005 ............................ 141 

 

  



6 
 
 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

7 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

Glaydson José da Silva 
Unifesp – Brasil 
sglaydson@hotmail.com  
 

Reavaliando as ‘identidades nacionais’: 

discurso nacional e diferença cultural na 

pós-modernidade1   

Este dossiê foi organizado com a finalidade de apresentar alguns dos 

principais registros que informam o debate contemporâneo acerca 

das denominadas ‘identidades nacionais’. Composto de diferentes 

contribuições, portadoras de aproximações e distanciamentos, o 

conjunto de trabalhos aqui apresentado coloca para reflexão a 

viabilidade e a operacionalização de diversos temas e conceitos, 

analisados pela ótica de representantes de diferentes áreas do 

conhecimento: Arqueologia, Antropologia, Sociologia, Teologia e 

História, não sendo estranha a muitas análises uma abordagem 

interdisciplinar no estudo do objeto examinado.   

As identidades nacionais e seu status de naturalidade ou 

artificialidade constituem importantes aspectos no estudo das 

coletividades. Pauta de diferentes estudos, uma conseqüência 

imediata evidenciada aos observadores tem sido o enfoque na 

necessidade de uma problematização maior em torno do discurso de 

unidade da nação, em prol da valorização da pluralidade das culturas. 

Essa inflexão nas tradições interpretativas traz como corolário o 

imperativo de refletir acerca da suposta desintegração das 

‘identidades nacionais’ e, também, das relações que se estabelecem 

entre o global e o local. Construído em torno de referenciais tomados 

como absolutos (língua, território, cultura e raça, e.g.), o conceito de 

‘identidade nacional’ hoje não mais se sustenta sem uma reflexão 

teórica maior a seu respeito; sua ligação à idéia de ‘tradições 

                                                      
1 Como citar: Silva, G. J. (2006). "Apresentação." Revista Aulas: Dossiê Identidades 
Nacionais 2(2): 2.  
  

mailto:sglaydson@hotmail.com
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inventadas’ (Eric Hobsbawm) e ‘comunidades imaginadas’ (Benedict 

Anderson), importantes balizas no pensamento que lhe é concernente 

também não. A globalização econômica e a fragmentação cultural 

que marcam o mundo contemporâneo estabelecem o afastamento de 

modelos impostos pelos ideários dos Estados-nações, num contexto 

em que o discurso nacional tem de se recolocar face ao 

reconhecimento da diversidade dos indivíduos e grupos e ao império 

da subjetividade no bojo das ciências. ‘Identidades nacionais’, locais, 

híbridas, fluidas, negociáveis, imaginadas, enfim, possíveis. É disso 

que tratam as diferentes contribuições aqui apresentadas. Profícua 

será essa iniciativa se puder suscitar desdobramentos e críticas. 

  



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

9 
 
 
 

UMA IDENTIDADE PARA A CIDADE: A CRÔNICA 

JORNALÍSTICA DE PADRE FRANCISCO MARTINS 

DIAS E A CONSTRUÇÃO DE BELO HORIZONTE 

NO FINAL DO SÉCULO XIX2 

Fabio Luiz Rigueira Simão 
UFJF – Brasil 
 

Resumo: 

No final do século XIX, o estado de Minas Gerais vivencia uma 
experiência marcante: a mudança de sua capital. Analisamos aqui a 
obra de Padre Francisco Martins Dias, que, inserida neste contexto, 
pode ser tomada como esforço de construção identitária para uma 
cidade nascida originalmente de vazios materiais, conflitos sócio-
econômicos e austeras transformações. 
Palavras-chave: Tradição - Modernidade - Harmonia. 

Abstract: 

In the end of XIX century, Minas Gerais see a very strong experience: 
the change of its capital. We analyze here the work of priest Francisco 
Martins Dias, that, inserted in this context, can be taken as effort of 
identity construction for a city that was born originally in the material 
emptiness, socioeconomic conflicts and austere transformations. 
Key words: Tradition - Modernity - Harmony. 
  

                                                      
2 SIMÃO, F. L. R. (2006). "Uma Identidade Para A Cidade: A Crônica Jornalística 
De Padre Francisco Martins Dias E A Construção De Belo Horizonte No Final Do 
Século Xix." Revista Aulas: Dossiê Identidades Nacionais 2(2): 22. 
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Em 30 de março de 1891 reuniu-se na cidade de Ouro Preto uma 

Constituinte, em cujos debates um mereceria destaque: a mudança 

da capital do Estado. Depois de acirrados debates entre 

"mudancistas" e "anti-mudancistas"3, a opção pela mudança impôs ao 

governo uma outra questão: a escolha da localidade, para onde 

rumaria o corpus administrativo do Estado. Cinco regiões foram 

estudadas por comissões específicas: Paraúna, Barbacena, Juiz de 

Fora, Várzea do Marçal e Curral d'El Rei. A Lei n° 3, de 1893, tornara 

oficial a escolha por Curral d'El Rei, local já então conhecido pela 

população como Belo Horizonte. Em menos de dois meses, era 

criada a Comissão Construtora da Nova Capital Mineira. Nomeado 

engenheiro-chefe da comissão, o politécnico Aarão Reis teve total 

liberdade na escolha de sua equipe, compondo-a essencialmente de 

mentes como a sua, afeitas à racionalidade do urbanismo moderno e 

ao positivismo republicano da época 4 . Iriam começar as obras 

(BARRETO, 1936). 

O projeto de Belo Horizonte, i.e., a sua planta inicial, forjou-se no 

traço dos engenheiros da comissão construtora, mas a cidade 

enquanto espaço urbano, onde transitam pessoas e idéias, práticas e 

relações de poder e propriedade, fez-se dos projetos de seus 

habitantes. É importante observar que não houve coincidência de 

posições diante do futuro da nova capital entre os grupos que para lá 

rumaram desde a supostamente feliz ocasião de sua inauguração. 

Textos da época apontam para essa diversidade de perspectivas. Os 

jornais, de cunho notadamente associativista, aparecem como fontes 

fundamentais para uma análise dessa situação de divergências e 

convergências, mas antesde descontinuidades, observada no interior 

dos grupos que iam compondo a cidade.5 

Entendemos que as notícias veiculadas nos periódicos materializam 

maneiras de se conceber a realidade e informam muitas vezes os 

                                                      
3  Ficaram assim conhecidos os parlamentares que se posicionaram a favor ou 
contra a mudança da capital (conferir: IGLESIAS, 1987 e LINHARES, 1905). 
4 Sobre Aarão Reis e suas convicções pessoais e profissionais, conferir: PAIM, 
1999 e SALGUEIRO, 2001. 
5  Referimo-nos aos operários, brasileiros e estrangeiros, que rumaram para o 
arraial desde o início das obras, a elite ouro-pretana muitas vezes resistente à 
mudança, as novas elites republicanas, e homens e mulheres desapropriados, 
metidos em cafuas e barracões, agora errantes aí no lugar onde nasceram e foram 
criados. 
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comportamentos e as práticas dos diferentes grupos. Com efeito, os 

jornais aparecem não como meros veículos de informação, algo 

estanque e livre de ideologias, mas como verdadeiros difusores de 

idéias, práticas e condutas que moldam e representam o espaço 

urbano, sendo assim produtores do espaço; do espaço e do 

imaginário da cidade.6 

Parece, portanto, importante considerar o primeiro jornal da cidade, o 

Bello Horizonte, periódico semanário de propriedade do Pe. Francisco 

Martins Dias, que, além de vigário da paróquia de Nossa Senhora da 

Boa Viagem, era escritor e jornalista. Em 1895, quando têm início as 

obras no curral d'El Rei, Dias funda o jornal com o fim de informar à 

população local sobre os trabalhos da comissão. As suas matérias, 

em forma de crônicas, foram depois compendiadas e publicadas em 

livro, em 1897, com o seguinte título: Traços Históricos e Descriptivos 

de Bello Horizonte. O autor está preocupado, como ele próprio 

salienta no preâmbulo de sua obra, em dar uma história à cidade, e o 

faz sob a perspectiva (por vezes forçada) da continuidade. A proposta 

deste artigo é analisar a referida obra, tomando-a como testemunho 

histórico inserido em uma época de profundas transformações. A 

nossa hipótese central é de que o livro forjou-se a partir de um 

objetivo claro: dar uma identidade harmônica à cidade de Belo 

Horizonte, unindo passado e presente, tradição e modernidade, em 

um só continuum histórico. 

Belo Horizonte foi concebida inicialmente como capital modelo da 

República. Segundo palavras de João Pinheiro, tratava-se da "filha 

primogênita das realizações materiais da República". As referências 

em jornais da época, bem como os relatos de jornalistas vindos da 

capital federal, como Artur Azevedo e Olavo Bilac, por ocasião da 

inauguração da cidade, registram a satisfação e a ufania com que se 
                                                      
6  Os jornais são diversos: políticos, publicitários, humorísticos e literários, 
associativos e operários; representantes de grupos estrangeiros, como italianos, 
árabes e alemães; periódicos manifestamente católicos ou protestantes, folhas 
espíritas, estudantis e universitárias; reclames publicitários e até folhas 
carnavalescas como o anuário Matakins (LINHARES, Joaquim Nabuco. Itinerário da 
imprensa de Belo Horizonte: 1895-1954. 1995. Belo Horizonte, Fundação João 
Pinheiro). 



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

13 
 
 
 

recebe a nova capital mineira. De novo na observação de João 

Pinheiro: "A nova capital, a mais famosa cidade brasileira, 

conquistou-nos o coração. Dir- se-ia a NOIVA DO TRABALHO 

ansiando pela realização de seus destinos, ponto de convergência 

que deve ser de nossos esforços, centro de impulsão que será da 

nossa atividade (...)".7 

Muitos testemunhos da época apontam para essa mesma direção: 

brindar à nova capital e à modernidade que a acompanhava. Alfredo 

Camarate, sob o pseudônimo Alfredo Riancho, publicou no jornal 

Minas Gerais de Ouro Preto as seguintes palavras: 

"Construímos, é verdade, uma capital para 

os filhos do Estado de Minas (...); filhos do 

século das luzes ou, talvez antes, do século 

XX, que se lhe segue; a criação de uma 

capital nova traz, portanto, pesadíssimos 

encargos para os mineiros e refiro-me aos 

encargos morais e não aos econômicos 

(...). Fitam os olhos sobre nós, não só todos 

os brasileiros como todos os povos do 

mundo".8  

Camarate era engenheiro técnico da comissão chefiada por Aarão 

Reis. A sua fala é, pois, a de um construtor, havendo nas palavras 

uma espécie de sensação de compromisso com o sucesso e a 

projeção da nova cidade. Essa característica de ufanar a capital, 

vendo nela o depositário de novos tempos mais prósperos e felizes, 

está presente em muitos relatos da época, e o está de maneira 

exemplar em Pe. Francisco Martins Dias, que, como quem ouve o 

apelo do conviva Riancho, entrega-se à tarefa de sustentar a 

grandeza moral que a bela cidade deve inspirar. Uma passagem 

muito citada do texto de Dias faz forte referência à substituição do 

antigo pelo novo, da tradição pela modernidade: 

                                                      
7 Apud MELLO, Ciro Flávio Bandeira de. "A noiva do trabalho - uma capital para a 
República". In: DUTRA, Eliana de Freitas. BH: Horizontes Históricos. 1996. Belo 
Horizonte, C/Arte, pp. 11-45, p. 45. 
8 MINAS GERAIS, Ouro Preto, 21 out. 1894, p. 2. 
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"E foi assim que nos últimos dias da 

monarchia, foram aqui levantados em plena 

rua os sediciosos gritos de - Viva a 

República! - e não há muito trocado o 

antigo nome de Curral D'El Rei pelo de Belo 

Horizonte, para apagar de vez tudo o que a 

trono cheirasse ou a rei se referisse".9 

É razoável concluir a partir do trecho acima que se trate de manifesta 

negação ao passado colonial, apontando para os pressupostos do 

urbanismo reformador da época. Entretanto, como observaremos, há 

na obra de Dias uma intricada relação harmônica entre o novo e o 

velho no espaço da cidade. O autor, ao contrário do que possa 

parecer, não é um visionário radical, adepto sem embargo à fúria 

jacobina de republicanos por vezes anônimos que impunham sua 

presença na novacapital. 10  O seu discurso parece casar-se sem 

maiores problemas aos de Alfredo Camarate e outros, mas visto de 

perto ele pode nos revelar outra perspectiva. Veremos que autor e 

obra são referenciais de um pensamento conciliador, que quer 

receber da melhor maneira possível o novo, mas sem deixar com isso 

que o velho desapareça, pelo menos em memória. 

Em sua apresentação, "Ao Leitor", Dias fala de seu objetivo principal 

para com a obra: "(...) deixarmos lançada a primeira pedrinha para o 

alicerce do edifício da historia do logar escolhido para a nova capital 

                                                      
9  DIAS, Francisco Martins. Traços Históricos e Descriptivos de Bello Horizonte. 
1897, p.18. 
10 Estamos falando de homens públicos, mas também de particulares a quem o 
sucesso da cidade interessava já que isso coincidia com o seu próprio sucesso 
enquanto "cidadão". Há aqui um exemplo interessante narrado por Arthur Azevedo: 
"Tinham-me dito que em Minas, berço da República, havia muitos monarquistas (...) 
Pode ser que os haja noutros pontos do Estado, em Belo Horizonte são fruta rara, 
raríssima. Verifiquei, pelo contrário, que ali quase toda a gente é florianista, mas de 
um florianismo ardente e exaltado. Há lá uma vasta associação que tem por fim 
glorificar todos os anos a luminosa memória do Marechal de Ferro. Passando por 
uma das ruas principais da cidade, avistei na fachada de um prédio (...) o busto de 
Floriano Peixoto fazendo 'pendant' ao da República. Supus que fosse um edifício do 
Estado: era uma casa particular" (AZEVEDO, Artur. Um Passeio a Minas - VI. 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 11 dez. 1901, p. 2, grifos nossos). 
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do Estado, desde sua primitiva origem, e dado o primeiro passo para 

os annaes da fundação da nova cidade mineira".11 Esse trecho já nos 

avisa sobre as verdadeiras concepções de Dias: ele acredita na 

relevância e na importância forçosa de se escrever a história de 

Curral, fazendo-o em estreita correlação com os primeiros passos da 

nova cidade. Neste sentido, a obra se pretende um liame entre o 

passado da velha Curral e os novos tempos anunciados pela 

construção de Belo Horizonte. 

De saída é importante salientar que o pensamento de Dias segue 

uma cadência fundamental, a saber: Curral d'El Rei, lugar afável e de 

ares acalentadores, tem origem briosa e lancinante12, caminha na 

prosperidade e chega à decadência nos anos finais da monarquia, 

justamente quando aparecem dois novos atores históricos: A 

República e a nova capital. Assim escreve no capítulo IV, 

"Fundação": 

"Constituindo em freguezia em 1750, o 

Curral d'El-Rei, sempre de augmento em 

augmento, de progresso em progresso, 

chegou a dominar em 1815 a uma area de 

quasi 18 mil habitantes (...) De então para 

cá tem decrescido sensivelmente sua 

população, em virtude dos 

desmembramentos (...) Contudo podia 

ainda este logar crescer e prosperar, com 

tantos e tão bellos elementos naturaes de 

vitalidade, de grandeza e de prosperidade; 

mas não cresceu e nem prosperou; 

porque?"13  

O capítulo seguinte, "Causas da Decadencia", observa os principais 

entraves ao progresso de Curral. A citação acima esclarece que não 

                                                      
11 DIAS, Op. Cit. p. II. 

12 Dias, em "Origem", mostra que Curral é descoberta nas trilhas dos caçadores de 
metais preciosos, sendo um sítio de grande valor por sua proximidade em relação à 
residência dos primeiros exploradores daquelas terras promissoras de riqueza à 
margem do Rio das Velhas (DIAS, Op. Cit. p. 11). 
13 DIAS, Op. Cit. p. 12-13, grifos nossos. 
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se trata da natureza do lugar. Segundo Dias são quatro os grandes 

responsáveis pelo atraso: a) a presença de homens de má índole, 

"(...) cujo único fito era impor sua vontade ao povo"; b) a desunião da 

população e os desencontros de suas idéias; c) império de uma 

politicagem desmedida e exaltada; e, por último, d) "o mal dos males, 

o mais terrível escolho ao desenvolvimento physico, intelectual e 

moral dos filhos deste logar": o casamento entre parentes! 

Com efeito, o que o autor faz é responsabilizar os homens e não a 

natureza pelo atraso de Curral. Assim, em um lugar de natureza 

exuberante e relevo equilibrado, a desunião entre as pessoas e a má 

índole de alguns, somados ao escolho do incesto, abre frestas para 

uma crise econômica e de valores sem precedentes. A 

bancarrota,considerando os desmembramentos, causa da diminuição 

populacional, acontece em 1870, quando Venda Nova eleva-se à 

categoria de freguesia, libertando-se dos cuidados de Curral. 

Diante desse quadro impõe-se à República a tarefa de trazer grandes 

e boas transformações. É isso fundamentalmente que reclama o 

nosso autor, e é justo nesse momento do texto que se coloca a 

passagem célebre que induz-nos a compreendermos a obra na 

perspectiva do rompimento e não da continuidade. 

"Esse ardor [Dias refere-se a contendas 

políticas e outros desentendimentos entre a 

população], porem, foi se arrefecendo com 

o correr dos tempos e ao passo que o povo 

foi conhecendo o mal que o mesmo lhe 

causava; contudo não se extinguiu de todo, 

e foi assim que nos últimos dias da 

monarchia, foram aqui levantados em plena 

rua os sediciosos gritos de - Viva a 

República! - e não há muito trocado o 

antigo nome de Curral D 'El Rei pelo de 

Belo Horizonte, para apagar de vez tudo o 
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que a trono cheirasse ou a rei se referisse". 
14 

Apagar tudo o que a trono cheirasse e a rei se referisse não 

significava absolutamente apagar a velha Curral. Dias é um desafeto 

da monarquia, e do jugo colonial. O autor ataca veementemente os 

"ferrenhos vínculos, que nos pendiam aos pés do throno de Portugal 

(...) [e o] systema de exclusivismo e centralisação do regime passado, 

porque eram esses males communs".15 Mas disso inferir que Curral 

fosse um lugar condenado aos males terríveis de tempos obscuros, 

sendo então bem-vinda a sua extinção, há uma distância abissal. Em 

sua obra, Dias demonstrará profunda preocupação com o arraial, 

tratando-se a chegada de Belo Horizonte de verdadeiro ato de 

salvação para um lugar de futuro já prometido, mas perdido em sua 

caminhada em direção ao progresso. 

A República viria, pois, como instrumento de transformação; como um 

reduto de águas mornas a lavar os males da boa, conquanto doente, 

Curral. O novo regime haveria de assumir o compromisso (a que Dias 

também se propõe em sua obra) de devolver ao velho arraial a 

longevidade dos tempos áureos. Assim, o novo e o arcaico não 

operam como elementos de ruptura, mas de continuidade. A 

República e Belo Horizonte seriam prenúncios de uma nova fase de 

Curral, uma fase promissora, que evocasse o progresso na cifra da 

união, que devolvesse ao pequeno lugarejo os ares tranqüilos de sua 

origem. 

Em seu capítulo VIII, "Índole e trabalho", Dias faz sensíveis 

apreciações à tradição curralense, lamentando a sua dispersão junto 

com os velhos habitantes. Ele não mede palavras para reverenciar o 

caráter simplório e dado ao trabalho daquela população: 

"Era este um povo fraco, hospitaleiro e 

affavel para com os seus hospedes. 

Julgava-se feliz, vivendo sem grandezas, 

mas com independencia; sem riquezas, 

mas com fartura (...) Era (digo era porque 

hoje a populacao se baralhou com a onda 

                                                      
14 Ibid. p. 18, grifos nossos. 
15 Ibid. p. 17. 
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do povo recemchegado para os servicos da 

nova capital, como uma gotta de vinho se 

confunde no oceano, ou se dispersou para 

os arrabaldes da freguezia; era um povo 

laborioso e trabalhador)".16 

Note-se aqui o aspecto mesmo nostálgico do pensamento do autor. 

Ele vê na antiga Curral traços sublimes de uma cultura que se foi, 

mas que pode ser recuperada com a chegada da nova capital. Mas 

há também neste trecho uma contradição: considera-se a dispersão 

da população original e a sua mistura a outros povos fatores 

decisivos de dissolução da tradição local. Ora, ambos os fatores são 

correlatos da mudança da capital, que Dias vê com bons olhos. Como 

então se resolve esse impasse? Ao problema da mistura com outros 

indivíduos Dias poupa palavras e apenas lamenta o fato de a rala e 

pura população curralense obscurecer-se diante do grande fluxo 

populacional para a nova cidade. À dispersão das famílias para os 

arrabaldes, o autor é ainda mais categórica: 

"Sentimos nos escrinos do coração uma luz 

de fagueira esperança (...): aquele povo, 

que tão desalentado se retirava o centro da 

povoação, ia levar alguma vida ás inclutas 

cercanias do arraial, arroteando os matos e 

os campos (... ) os claros deixados no 

arraialiam preencher-se pelos práticos 

obreiros da nova capital".17 

É notável como Dias dá à onda de desapropriações, talvez a face 

mais traumática de todo o processo de mudança da capital, um 

aspecto de coisa leve e natural. Com mestria, retira-se aos fatos 

qualquer traço de conflito, dando-lhes uma aura intrigante de 

equilíbrio e boa- venturança. O autor saúda a civilização e eleva ao 

último escalão de importância aquela que elege como personagem 

central dessa história: a cidade. Nesse sentido, as populações se 
                                                      
16 DIAS, Op. Cit. p. 28-29. 
17 DIAS, Op. Cit. p. 86, grifos nossos. 
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movimentam no espaço exclusivamente em função de uma 

providência maior: o progresso. Numa perspectiva teleológica, 

concebe-se a construção da capital como profunda metamorfose da 

antiga Curral, conduzindo-a a novos tempos áureos, lembrando a sua 

origem. Assim, no esteio da providência, os desapropriados são 

reduzidos - ou talvez devamos dizer elevados - à categoria de 

responsáveis pela expansão do vilarejo. Essa seria uma tarefa nobre 

já que, para o nosso autor, expansão espacial e progresso andam 

juntos. 

Aarão Reis, como observa o próprio Dias, ordenou que não ficasse 

alma sequer no espaço urbano e nem no suburbano de sua planta 

matriz. As populações haveriam de habitar a área rural, vivendo da 

terra e da agropecuária de abastecimento. Mas, a despeito disso, 

Dias faz um eloqüente elogio a Reis, colocando-o como sujeito de 

rara complacência. O autor chama atenção para a não-conveniência 

de se usar o termo desapropriação ao que na verdade teria sido uma 

feliz relação de compra e venda, "(...) onde o comprador era o Estado 

na pessoa do dr. chefe da comissão, e os vendedores os 

proprietários deste logar".18 

Nesse clima de harmonia, chegamos aos animados dias de fundação 

da cidade. Há um esforço incondicional por tornar os acontecimentos 

verdadeiros eventos-dádivas, em que concorreram fatores naturais e 

humanos para que tudo se desse na mais ordeira paz. Ao narrar o dia 

7 de setembro de 1895, quando das cerimônias oficiais de fundação 

da cidade, Dias atribui um ar de contentamento geral à população 

local e à própria natureza: 

"Esplendidas, brilhantes e apparatosas 

foram ellas [as festas]. E era de mister que 

assim o fossem , para attrahir-se a attenção 

dos extranhos e tornarem-se mais 

conhecidas as bellezas deste logar e sua 

propriedade para ser a metropole de Minas 

(...) Por um capricho da natureza, após 

clara e serena aurora que despontou 

graciosa no horizonte, seguiram-se alguns 

                                                      
18 Ibid. p. 83. 
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momentos de tempo dúbio e nebuloso, que 

assaltaram com desalento os corações 

festeiros. Mas, dentro em pouco, essas 

nuvens se dissiparam e appareceu o céu 

azul, sereno e límpido, evitando-se os 

inconvenientes do pó, que desappareceu, e 

da lama que já não existia, dos raios do sol 

que não atravessavam ardentes as 

camadas ethereas, e da chuva que não 

veiu mais".1719 

Como se vê, o autor parece evocar forças ocultas para dar a tudo um 

tom de harmonia incomum. Isso sempre em consonância com a 

alegria das pessoas (todas, indistintamente!), cujos corações 

mantinham vivas as ligações com a velha Curral. As pessoas e as 

coisas (tanto humanas quanto naturais) ganham na obra status de 

pares perfeitos em um processo que, embora intrinsecamente repleto 

de descontinuidades e, por isso mesmo, conflituoso, deixa-se parecer 

harmônico e de rara coerência. Um ponto da narrativa que à primeira 

vista poderia parecer desprezível ganha então importância central: 

trata-se da descrição sobre a situação do solo no dia das festividades 

de fundação: na letra do autor, como pudemos observar acima, não 

há mais pó e nem lama. Existe aí uma referência algo sublime e de 

um simbolismo intrigante: o pó, que se faz do excesso de secura, 

cessa ante a chuva que, por sua vez, não persiste e logo se dispersa 

em favor de um céu azul que traz o sol que seca a lama, fruto do 

excesso de água. Mas o próprio sol não é forte o bastante para gerar 

mais poeira, os seus raios "não atravessam ardentes as camadas 

etéreas". Tudo fica na mais perfeita harmonia, nada de excessos, 

apenas equilíbrio. 

Vários textos da época lembram o desconforto gerado pelo pó e pela 

lama a quem se arriscasse por aquelas terras de Belo Horizonte nos 

tempos de sua construção. O coletor Celso Werneck em suas 

reminiscências observava: 

                                                      
19 Ibid. p. 95. 
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"A impressão não podia ser boa (...) o pó 

era medonho! Triturado, vermelho, em 

alguns lugares se acumulava em camadas 

que atingiam mais de um palmo (... ) 

tornando obrigatório o uso das meias-botas 

(...) que impermeáveis, também serviam 

para chuva"20. 

A lama e o pó poderiam muito bem ser desconsiderados por Dias, já 

que eram o maior estorvo de um lugar que se transformara em 

canteiro de obras. Mas Dias insiste em citá-los, negando-os a 

existência naquele momento, por uma oferenda da natureza. Aliás, 

ele os considera justamente para negá-los, ou antes, para mostrar 

como a natureza conspirou para que tudo corresse bem naquele dia 

tão especial. 

Mas precisamos nos deter um tanto mais nessa questão da natureza 

e da cultura no arraial, porque, a despeito da maior importância dada 

aos fatores naturais, Dias, como vimos, não desconsidera a cultura 

do povo curralense. Beatriz Magalhães, em estudo sobre a 

construção e o desenvolvimento de Belo Horizonte, observa que o 

grande desafio da comissão construtora era eliminar o caráter arcaico 

de Curral d'El Rei para dar vez à modernidade da nova capital. Isso, 

segundo as matrizes mesmas do pensamento da época, constante da 

formação politécnica de Aarão Reis, implicava numa verdadeira 

mudança de estágio na cadeia evolutiva preconizada por Comte. 

Como escreve Magalhães, 

"O projeto da Capital eliminou a idade 

média do lugar: o metafísico Curral d'El Rei, 

com sua igreja pastoreando o casario 

tortuoso, para retomar a sua infância, 

descontaminada do cultural, em seu 

primitivo estado fetichista - instintivo, 

voluntário, orgânico -, o natural, e, a partir 

dele, articular racionalmente a sua idade 

                                                      
20  WERNECK, Celso (s/d). Reminiscências do Coletor Celso Werneck. Belo 
Horizonte, Museu Abílio Barreto (mimeo), p. 5. 
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moderna, o estado positivo, cientifico, 

definitivo".21 

É tentador também estabelecer esse paralelo para a obra de Dias, 

mas olhares atentos podem revelar traços de uma complexidade 

ainda maior. Na tentativa de salvaguardar alguns elementos do antigo 

arraial, casando-os com os auspiciosos ventos de modernidade, Dias 

não desconsidera as pessoas, e, por conseguinte, os referenciais 

culturais da velha Curral. Assim, voltando ao capítulo VIII, "Índole e 

Trabalho", flagramos o dia-a-dia de labor e alegria que orquestrava a 

vida da população curralense original: 

"(...) de segunda-feira a sabado, as ruas 

estavam desertas e ermas (...) porque os 

homens estavam entregues às afanosas 

lidas da lavoura (... ) Aos domingos, porem, 

era outro o aspecto do arraial, que, como 

por encanto, se transformava em uma 

verdadeira feira local - alegre e animado 

que era! (...) À noite, [o silêncio] era 

levemente interrompido pelos ternos e 

saudosos sons de uma flauta, e pelas notas 

poéticas d'algum violão, acompanhando 

modinhas, cantadas ao luar por algum filho 

da terra".22 

Esse cenário idílio, ordeiro e regular, não se sustenta ante as 

transformações impostas pela mudança da capital. A cidade dos 

sonhos de Reis e de outros "visionários" da modernidade e do 

progresso capitalista afasta esse tipo de cotidiano que respeita à 

lógica do trabalho na lavoura, do comércio de trocas e das cantorias 

"vadias" pelas ruas pequenas e acessíveis. O aconchego do lar e da 

família estendido ao espaço público de ruas tortuosas e estreitas 

conhecerá a sua negação nos atos austeros da comissão construtora. 

                                                      
21 MAGALHÃES, Beatriz de Almeida (1989). Belo Horizonte, um espaço para a 
república. Belo Horizonte, Ed.  da UFMG, p. 142. 
22 Ibid. p. 29-30 
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Christian Topalov salienta que dentro de uma proposta de tornar a 

sociedade e a cidade objetos da ação racional, engenheiros e 

arquitetos promoveram, partir de 1880, políticas urbanas tipicamente 

modernas. As resoluções de Aarão Reis nos relatórios que 

apresentava ao governo confirmam essa observação: 

"às ruas fiz dar a largura de 20 m, 

necessária para a conveniente arborização, 

a livre circulação dos veículos, o trafego 

dos carris e os trabalhos de colocação e 

reparações das canalizações subterrâneas. 

Às avenidas fixei a largura de 35 m, 

suficiente para dar-lhes a beleza e o 

conforto".23 

O engenheiro-chefe da comissão construtora falava deliberadamente 

em medidas que projetam a tríade da cidade moderna: 

embelezamento, infra-estrutura e racionalização do espaço urbano. A 

cidade torna-se um reduto do espetáculo barroco, representado pelas 

praças e monumentos republicanos, pela arborização e pelas 

imponentes avenidas. Nada receptivo à prática costumeira da antiga 

Curral. Algo a que vem em socorro Dias. Ao tratar das festas 

religiosas no velho arraial dos tempos áureos, o autor venera o 

cotidiano afortunado da população local, fazendo-o, acreditamos, 

numa perspectiva de elogio àquilo que não se deveria perder justo 

por ser o depositário de ricas raízes: 

"Quem acertasse de visitar Curral d'El-Rei 

em princípios do mez de agosto, certo que 

ficaria agradavelmente impressionado pelo 

tom festivo, afável e alegre de seus 

habitantes (...) Todos estao contentes, e 

preparam-se para receber e obsequiar ás 

comadres, aos compadres e aos parentes 

que virão assistir ás festas (...) Os alfaiates, 

os sapateiros, todos, enfim, estao alegres e 

                                                      
23 Apud BARRETO, Abílio (1936). Belo Horizonte, memória histórica e descritiva, 
história média. Planejamento, estudo, construção e inauguração da nova capital 
(1893-1897). Belo Horizonte, Rex, p. 241. 
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satisfeitos, pela abundancia de 

encommendas de factos e calçados".2224 

Não podemos deixar de observar que Dias é um clérigo - e o seu 

ardor pela cultura católica fica patente em sua narrativa -, o que o 

impele à tarefa de dar relevo àquilo que mais lhe contenta na tradição 

do arraial: a cultura religiosa. Daí considerarmos serem o catolicismo 

e as práticas e comportamentos ligados a ele o cerne da 

preocupação do nosso autor em salvaguardar traços da cultura local. 

Mas essa cultura, como dito, aparece coadunada com os referenciais 

da modernidade. A visão saudosista da população curralense haveria 

de misturar-se às novas perspectivas trazidas pela inteligência 

construtora e pela elite burocrática formando uma única vontade de 

ver amadurecer feliz e saudável o fruto de desejos comuns. Num 

momento em que já se observam tendências claras à secularização 

da vida urbana, Pe. Francisco Dias dá-se à tarefa de adaptar a 

tradicional cultura cristã católica à moderna cultura urbana que queria 

ganhar espaço. Eis aí mais a face central do esforço por dar aspecto 

harmônico às austeras transformações. 

Ao perseguimos evidências que reforcem essa posição de Dias por 

ele mesmo, é interessante, por exemplo, observar o avesso de 

posições entre o autor, que tanto louva os trabalhos de Aarão Reis, e 

a comissão construtora acerca da matriz da Boa Viagem. Para a 

comissão a matriz tratava-se de prédio "sem elegancia nehuma no 

exterior, acaçapada e tosca no systema de sua architetura, toda 

portugueza no pesado das proporções e incorrecções das linhas (...) 

monumento de mau gosto".25 Ao que Dias responderia assim: "possui 

a freguezia uma sólida Matriz, que admira a todos os visitantes (...) 

podendo o mesmo competir com qualquer Matriz de muitas cidades 

populosas e adeantadas"26. Adiante Dias ainda observa: 

                                                      
24 DIAS, Op. Cit. p. 52. 
25 Comissão Constructora da Nova Capita - Revista Geral dos Trabalhos, 1895, vol 
I. pp. 11-15. 
26 DIAS, Op. Cit. p. 140. 
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"Espíritos fracos, restos da idade media, 

dirá alguem; mas, espiritos fracos, 

respondemos nós, que gozavam de mais 

paz e felicidade do que os orgulhosos 

chamados espiritos fortes da idade 

moderna e da contemporanea, que, sem 

paz, sem crencas, sem rumo e sem guia, 

vivem no trovelinho das perplexidades e 

das incertezas, como leve palha levada 

pelo tufão".27 

No entanto, ao mesmo tempo em que acusa a imponderação de 

críticos austeros do antigo em favor do novo, Dias louva o progresso 

trazido pelos novos tempos. No esteio de uma teleologia, ele fala de 

uma propensão do homem ao progresso, mas intercede em favor da 

manutenção de traços fundamentais do passado tradicional. É assim 

que todo um processo de transformações obedece a uma dialética 

peculiar, cuja síntese é a nova cidade moderna e civilizada que une 

os povos em torno da religião e da honestidade, devolvendo-lhes o 

acalanto dos tempos áureos, e eliminando a doença, na fonte 

inesgotável de natureza benevolente e agradável. Dessa maneira, o 

novo é bem vindo, porque: 

"(...) há sempre de acompanhar aos antigos 

habitantes do Curral d'El Rei, ou Bello 

Horizonte, eterna e saudosa lembrança de 

seu simples e modesto, mas pictoresco e 

poetico arraial, tão rapidamente 

methamorphoseado em primeira cidade do 

Estado".28 

Aliás noção de metamorfose é ponto nevrálgico do raciocínio de 

síntese harmônica que identificamos em Dias. Aquilo que 

metamorfoseia pressupõe permanência em alguma instância: há um 

processo latente de transformação, mas o essencial permanece. 

Assim, a nova capital não se faz à revelia do velho arraial, tampouco 

em detrimento dele, mas nele e a partir dele. A natureza e a 

                                                      
27 Ibid. p. 39. 
28 Ibid. p. 34. 
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tradicional cultura local somam-se perfeitamente aos elementos da 

modernidade, concorrendo todos para o casamento perfeito entre 

presente e passado. 

A cidade, personagem central da trama, encarnaria, pois, esse perfil 

do equilíbrio e da conciliação, e a magia que provém de arrumações 

da natureza reproduz-se entre os homens. Os habitantes da cidade 

passam a ser todos movidos pelo mesmo intento e pela mesma 

satisfação. Ao transcorrerem-se as cerimônias de sagração das 

pedras fundamentais, 

"(...) ao som do hymno nacional, (...) um 

exemplar da constituição federal, idem da 

estadoal, jornaes do dia, moedas e outros 

objectos que alguns circundantes 

offereceram (...) foram collocados em linda 

caixa de veludo azul celeste pelo exm. 

Presidente do Estado, e nella fechados pelo 

exm. chefe da comissão. Metida essa caixa 

em outra de madeira tosca, foi tudo assim 

lançado na cavidade quadrangular da pedra 

[fundamental] para esse fim preparada e 

disposta. Rodada sobre esta, outra, que 

devia servir de tampo, foram ambas 

cosidas á argamassa e depois selladas em 

cruz com água benta por nós, como 

parocho da frequezia".29 

Essa passagem sugere que os sonhos e os objetivos de arquitetos, 

engenheiros e autoridades públicas misturavam-se sem o menor 

disparate aos de homens e mulheres dali e d'alhures. A cidade na 

letra de Dias tornara-se fruto de um projeto único, decorrência do 

desejo daqueles que a projetaram, mas também, e na mesma 

medida, daqueles que foram expulsos do centro do arraial e que 

serviram para levantar os prédios e abrir as avenidas.  

                                                      
29 Ibid. p. 102. 
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Neste mesmo sentido Dias encerra a sua obra afanando a 

metamorfose material que foi o processo de construção da nova 

capital, fazendo votos para que a mesma se desse no âmbito social e 

moral: 

"Belo Horizonte é hoje um contraste de 

velharias e novidades (...). não diria mal 

quem [a] comparasse com o firmamento 

semeado de muitas estrelas, que vao se 

apagando e desaparecendo ante o brilho 

das de maior grandeza (...) nada é mais 

belo, mais poético e mais recreativo do que 

a observação atenciosa desta sublime 

metamorfose material. Praza aos céus que 

sublime, poética e bela seja também a 

metamorfose social e moral! (...) Quem 

pensaria (...) que o velho, pobre, humilde e 

decadente Curral d'El Rei havia de, em tao 

rápido voo, elevar-se à altura em que hoje o 

vemos (...) tendo diante de si um futuro tao 

risonho e brilhante".30 

Essas duas passagens do capítulo XXX, "Conclusão", são ilustrativas 

de tudo que falamos até aqui. Dias se mostra preocupado com o 

futuro cultural da cidade e a entende como um desdobramento da 

história de Curral, que sai triunfante da decadência, lançando-se na 

direção de novos tempos áureos. 

Outros textos da época apontam para o caráter contraditório daquela 

realidade, em que os projetos de modernidade, necessariamente 

pautados no discurso da igualdade e da justiça social, próprios de um 

regime republicano e democrático, se debatem a todo o momento 

com vazios e sofrimento. 

  

 

                                                      
30 Ibid. p. 102. 
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"Em 1897 a coisa era bem diferente. Lembro-me perfeitamente da 

minha chegada o ingênuo 'farwest' de Curral d'El Rei. Eu vinha da 

corte pacífica de Ouro Preto, como os meus baús e a minha jovem 

esposa, envolvido na 'poussée' burocrática. Custei a me acostumar 

com a febre diurna das derrubadas e construções, e a zueira noturna 

das brigas entremeadas de furtos que o 'sheriff' major Lopes punia 

severamente. Eu vagava pelas ruas em ainda virgens de casas à 

procura de um café inencontrável, enquanto italianos suarentos se 

comprimiam à porta da farmácia do meu mestre Teófilo Lage, 

disputando limonadas purgantes que, quanto mais se fabricavam, 

mais se vendiam".31 

Esse depoimento reproduz claramente a fala de um membro da elite 

burocrática ouro-pretana injuriada pela mudança (forçada) para a 

nova capital, daí compreendermos o seu esforço por deturpar a 

imagem do lugar. Mas é justamente esse tipo de discurso, muito 

diverso do de Dias, que vem confirmar o caráter diverso da própria 

cidade, e da realidade mesma do local, que não parece tão 

harmônica como colocada pelo reverendo. 

Monteiro Lobato, em visita à cidade dos primeiros tempos certa vez 

escreveu: "Existe uma escassez de gente pelas ruas larguíssimas, a 

cidade semi-construída, quase que apenas desenhada a tijolo, no 

chão, um prédio aqui outro lá, tudo semi-feito - e a tudo envolver um 

pó finíssimo e finissimamente irritante (...)" (apud JULIÃO, 1996: 62-

63). E, de modo a corroborar a observação de Lobato, o cronista 

João do Fábio Luiz Rigueira SIMÃO 

Uma identidade para a cidade: A crônica jornalística de Padre 

Francisco Martins Dias e a construção de Belo Horizonte no final do 

século XIX Curral, no mesmo Diário de Minas lembrava o antigo 

apelido da promissora Belo Horizonte: Poeirópolis!32 

                                                      
31 DIARIO DE MINAS, Belo Horizonte, 1927, 11 dez, p. 1. 
32 CURRAL, João do. “A propósito do aniversário da Capital”. Diário de Minas, Belo 
Horizonte, 13 dez. 1927,  
p. 1, apud MAGALHÃES, 1989:85. 
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Ora, como deve ter ficado claro, não acreditamos absolutamente que 

a construção da nova capital tenha se dado sem amargura e sem 

conflito. A coexistência de entusiasmos e consternações constituem o 

característico intrínseco da sinuosa e ousada empreitada de Aarão 

Reis e seus técnicos. Mas a existência de textos como o de Dias, que 

tentam dar sentido às coisas obscurecendo essa complexidade, é 

sintomática. Lembre-se que a obra fora publicada primeiramente no 

periódico Bello Horizonte, na forma de folhetinescos. Dessa maneira 

a podemos considerar uma difusora de representações sobre a 

cidade que de uma maneira ou de outra circulou entre o público da 

época. Que leituras se fizeram dela e a que grupos ela interessava? 

Como essas representações, que forjam uma verdadeira identidade 

para a cidade, repercutem e mesmo refletem as ações dos cidadãos? 

Uma grande preocupação de Chartier ao tratar da história cultural é 

com a estreita relação existente entre prática e representação. 

Citando Mauss, Chartier salienta: "mesmo as representações 

coletivas mais elevadas só têm uma existência, isto é, só o são 

verdadeiramente a partir do momento em que comandam atos" 

(CHARTIER, 1990: 17). Daí indagarmos centralmente sobre o lugar 

histórico de um discurso como o de Padre Francisco Martins Dias na 

constituição do espaço urbano e das relações de trabalho e poder. 

Em seu estudo sobre a cultura das ruas do Rio de Janeiro, Mônica 

Velloso trabalha com cronistas e caricaturistas, tomando-os como 

olhares sensíveis e ao mesmo tempo participantes de seu tempo e de 

sua cidade. Como escreve a autora, "as representações [difundidas, 

senão muitas vezes até moldadas e construídas mesmo pelo trabalho 

dos cronistas e caricaturistas] não refiguram apenas o mundo social, 

mas o constituem enquanto tal [por isso] (...) a crônica constitui-se em 

fonte indispensável para a reflexão historiográfica" (VELLOSO, 2004: 

17). Dias pode ser aproximado da imagem do cronista de Velloso na 

exata medida em que se constitui em sujeito histórico do processo de 

construção da cidade de Belo Horizonte, preocupado com a 

construção de traços identitários que dessem uma história e um 

sentido para a nova cidade e para o seu povo. Como os cronistas 

fluminenses, Dias criou representações reveladoras de um período 

complexo e contraditório, mas cuidou, como insistimos mais de uma 
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vez, para que as ambivalências se tornassem amálgamas leves do 

equilíbrio e da harmonia. 

Não entendemos que esse nosso enfoque seja o mais importante 

para a análise do espaço urbano, e sabemos das nossas limitações 

quando optamos por privilegiar certos preceitos teóricos e 

metodológicos. É claro que damos aqui um tratamento cultural ao 

nosso objeto, e a própria trajetória desse estudo, somada à opção por 

determinados recortes na obra de Dias são a marca de nossa 

circunscrição. Bernard Lepetit lembra-nos que a cidade é um objeto 

complexo que, conforme a natureza intricada das relações práticas e 

simbólicas que travam os seus habitantes, demanda 

necessariamente a interdisciplinaridade (LEPETIT, 2001). Dessa 

maneira esperamos que esse artigo se justifique pelas outras 

questões que possa suscitar, e pelas outras possibilidades de análise 

e interpretação que possa permitir, dentro dos domínios da história e 

fora dele. 
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A CONSTRUÇÃO DO ESTADO E DA 

NAÇÃO NO BRASIL: IDENTIDADES POLÍTICAS 

E IMPRENSA PERIÓDICA NO PERÍODO REGENCIAL 

(1831-1840) 

Ariel Feldman 
UFPR - Brasil 

Resumo: 

O objetivo deste artigo é analisar as relações entre a formação do 
Estado e a construção da identidade nacional brasileira durante as 
regências (1831-1840), sendo que a fonte utilizada foi o jornal O 
Carapuceiro, publicado no Recife entre 1832 e 1842. Visto que a 
identidade nacional não estava consolidada na década de 1830, 
observou- se como, em dois contextos distintos, ocorreu a 
consolidação desta. Primeiramente, empreendeu-se a análise dos 
anos subseqüentes à abdicação de D. Pedro I (1831), quando a 
identidade brasileira esteve contraposta à lusitana. Em seguida, 
foram analisados os anos finais do período regencial, momento em 
que identidades regionalizadas pareciam se sobrepor à nacional. 
Palavras-chave: Identidade nacional brasileira - Período Regencial - 
impressa periódica. 

Abstract: 

The scope of this article is to analise the relathionship between the 
formation of the State and the construction of the Brazilian national 
identity during the regencies (1831-1840). The documentation used 
was the periodic O Carapuceiro, published in Recife between 1832 
and 1842. Accepted that a national identity wasn't consolidated in the 
decade of 1830, we investigate how, in two different contextures, took 
place this consolidation. First, we analise the subsequent years of the 
imperator's abdication (1831), when a Brazilian identity was put 
against a Lusitanian. Second, we examine the last years of the 
regencial period, when regional identities menace to superpose the 
national. 
Key-words: Brazilian national identity - Regencial Period - periodic 
press 
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Introdução 

Este artigo tem como objetivo analisar as relações entre a formação 

do Estado e a construção da identidade nacional brasileira durante o 

período das regências (1831-1840). Trata-se de uma época que foi 

crucial para a configuração do Brasil como Estado nacional. 

Demonstraremos como a identidade nacional brasileira ainda não 

estava consolidada na década de 1830, e que o processo de sua 

consolidação se deu paralelamente à afirmação política do Estado 

imperial unitário, que então corria sérios riscos de fragmentação. A 

fonte utilizada foi o jornal O Carapuceiro, publicado no Recife entre 

1832 e 1842. Como era comum na época, era um jornal de autor. 

Apenas uma pessoa o escrevia: o Padre Miguel do Sacramento 

Lopes Gama. E o fato de ter durado dez anos, indica que O 

Carapuceiro foi um sucesso de público. Nos anos que sucederam a 

independência, a maioria dos periódicos durava algumas semanas, 

alguns meses talvez. Raríssimas gazetas completavam um ano de 

existência. E por que O Carapuceiro durou tanto? Por que O 

Carapuceiro caiu assim nas graças do leitor? 

Era um jornal bem humorado, escrito em linguagem coloquial. Na 

década de 1830, todos os jornais versavam sobre política e eram 

panfletários, doutrinários. Muitos tinham uma linguagem violenta e 

agrediam verbalmente os opositores. (SODRÉ, 1966: 139-141). O 

Carapuceiro fez uma outra proposta: não falaria de política, mas de 

costumes. O subtítulo do jornal era "Periódico sempre moral, e só per 

accidens político". Lopes Gama pretendia criticar os costumes que 

considerava nocivos. Criticou os gamenhos, que eram aqueles que 

passavam o dia inteiro se embonecando para namorar (O 

Carapuceiro n.11, 7/71832). Criticou os exageros da dança popular 

"Bumba meu boi", dizendo que era uma dança bárbara, que não era 

uma dança própria de uma civilização adiantada (O Carapuceiro n. 2, 

11/1/1840). Criticou os exageros gastronômicos da época, como o 

costume de fazer feijoada (MELLO A., 1996: 312-316). Suas críticas 

eram abertas, para todas as pessoas. Mas só vestia a carapuça 

quem queria. 
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Na primeira página do jornal havia um desenho de uma loja de 

chapeis, no qual um vendedor (provavelmente a representação do 

próprio Lopes Gama) oferecia carapuças de todos os tipos para um 

cliente. Logo abaixo deste desenho, O Carapuceiro ostentou a frase 

do poeta romano Marcial: "Guardarei nessa folha as regras boas, que 

é dos vícios falar, não das pessoas". Lopes Gama, depois do sucesso 

de seu jornal, passou a ser chamado Padre Carapuceiro. E esse 

apelido ficou para a história, pois existe hoje, no Recife, a Rua Padre 

Carapuceiro. 

E, durante cerca de mais de 100 anos, folcloristas e historiadores 

consideraram Lopes Gama um grande crítico de costumes. Câmara 

Cascudo, por exemplo, disse que Lopes Gama foi um grande 

estudioso do folclore brasileiro da primeira metade do século XIX 

(CASCUDO, 2003[1943]: 186-187). Podemos citar outro exemplo, 

mais recente. Evaldo Cabral de Mello publicou uma coletânea de 

artigos do jornal O Carapuceiro, em 1996. Mas, na coletânea só 

foram contemplados artigos de feitio "costumbrista", isto é, que 

tratavam de costumes. Evaldo Cabral de Mello acredita que esta é a 

característica mais marcante dessa documentação (MELLO E., 

1996:7-26). 

Para este artigo, criticamos este enfoque e propomos uma 

abordagem diferenciada: enxergar O Carapuceiro como um periódico 

político. Lopes Gama, ao escrever este célebre jornal, estava repleto 

de intenções políticas. Até a crítica de costumes tinha uma intenção 

política, pois foi capaz de tornar O Carapuceiro um jornal popular. A 

sátira e o bom humor tornaram esta uma das gazetas mais lidas em 

Pernambuco durante a década de 1830. Lopes Gama afirmava que 

seu periódico era Moral, pois criticava os maus costumes, e exaltava 

os bons costumes. Os demais periódicos não eram morais, pois 

tratavam de política, e externavam os interesses pessoais e políticos 

dos próprios redatores. Dessa forma o Padre Carapuceiro angariou 

para si um público cativo e colocou seu jornal num nível superior aos 

demais. Tratava-se de um periódico moral, não político (FELDMAN, 

2006a). 

Cabe pontuar que Lopes Gama viveu de 1793 a 1852. Ele vivenciou o 

período em que o Brasil se consolidou como Estado e como nação. 

Ele foi um ator que observou, participou e emitiu sua opinião acerca 
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deste processo. Cabe, pois, refletir brevemente sobre estes dois 

conceitos. Nação é um conceito moderno. Só é possível pensar em 

nações e nacionalismos a partir do século XIX, época em que 

emergiram as nações européias e americanas, inclusive a brasileira. 

Para Hobsbawm, os nacionalismos é que deram origem à formação 

dos Estados nacionais, ou seja, o sentimento nacional é anterior à 

nação como corpo político. (HOBSBAWM, 1990: 17-19). No entanto, 

este processo se deu no Brasil de maneira singular. Não havia uma 

"comunidade politicamente imaginada" no momento da 

independência (ANDERSON, 1999: 14). O vocábulo pátria, para os 

deputados brasileiros presentes nas cortes constituintes de Lisboa 

(1821-22), era seu lugar de origem. Este não era o Brasil, e sim a 

comunidade que os elegeu - a Província. A nação da qual esses 

deputados se sentiam parte seria a portuguesa. O Brasil se 

enquadraria, no discurso desses deputados às vésperas da 

independência, apenas no conceito de país. Assim, São Paulo e 

Bahia seriam suas pátrias. O Brasil seu país. Portugal sua nação 

(BERBEL, 1999:193). Não era possível pensar nem em um Estado, 

nem em uma nação brasileira à época da independência (JANCSÓ; 

PIMENTA, 2000). As estruturas políticas do império tiveram que se 

consolidar internamente, até através da força, para então se poder 

pensar em uma possível consciência nacional. Os movimentos 

políticos desencadeados na primeira metade do século XIX são 

sintomáticos, e demonstram como o processo de construção da 

nação foi lento e desigual no Brasil. 

Sendo assim, a historiografia brasileira contemporânea tende a 

enxergar a primeira metade do século XIX como o período da difícil 

consolidação do Estado e, conseqüentemente, da nação brasileira. 

Tal consolidação se constituiu, pois, num processo altamente 

complexo, no qual identidades políticas se entrelaçaram e 

coexistiram. Analisaremos, neste artigo, dois momentos distintos da 

década de 1830. No início da década, em 1831, D. Pedro I abdica de 

seu trono e retorna para Portugal, iniciando ali uma intensa batalha 

pela sucessão dinástica contra seu irmão D. Miguel. O Brasil, neste 

contexto, passa por um processo de nacionalização dos quadros 



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

37 
 
 
 

dirigentes do Estado e a identidade brasileira é, assim, contraposta e 

polarizada à identidade lusitana, visto que a restauração do ex-

imperador - mais do que nunca vinculado a grupos lusos - ainda era 

um projeto altamente viável. Analisaremos as peculiaridades do 

discurso de Lopes Gama neste período crucial para a nacionalização 

do Estado brasileiro. 

No final da década, D. Pedro I já havia falecido, e outras eram as 

ameaças à soberania nacional. Revoltas localizadas em diversas 

províncias faziam com que a integridade do império fosse algo 

incerto: a Sabinada em Salvador (1837-38), a Cabanagem no Pará 

(1834-40), a Revolução Farroupilha no extremo sul (1835-45) e a 

Balaiada no Maranhão (1838-41). Identidades políticas regionais se 

chocavam, dessa forma, com uma identidade mais ampla, a 

identidade nacional. Verificaremos de que forma O Carapuceiro 

procurou reforçar a segunda em relação à primeira. 

"A sagrada causa da liberdade brasileira" 

Já em fins de 1831, um levante que pretendia restaurar o trono de D. 

Pedro I ocorrera no sertão cearense, afetando também regiões do 

interior de Pernambuco. Seu líder era Joaquim Pinto Madeira, um 

proeminente chefe militar da vila do Jardim, sertão do Ceará, numa 

região denominada Cariri. Durante a Confederação do Equador 

(1824) ajudou as forças imperiais, derrotando os revolucionários da 

vila de Crato, cidade vizinha e rival. Após esse ato de bravura, foi 

agraciado pelo Imperador e promovido ao posto de Coronel, além de 

ter sido nomeado Comandante Geral das Armas do Crato e do 

Jardim, por ato assinado em novembro de 1824. Assim, a adesão ao 

projeto de D. Pedro I e José Bonifácio rendeu a Pinto Madeira o 

poder político da Região do Cariri, e uma intensa rivalidade com 

grandes senhores de terra da vila do Crato foi gestada. Pinto Madeira 

foi um dos membros da Coluna do Trono e do Altar em pleno sertão 

cearense, sociedade secreta absolutista fundada em fins da década 

de 1820 (alguns dizem que por D. Pedro I) que tinha como objetivo 

central fazer o Imperador governar sem o trambolho, ou seja, a 

constituição. Após a abdicação de D. Pedro I, no entanto, ele perdeu 

todas as honrarias concedidas pelo Imperador. 



38 
 
 

 

 

 

 

As rivalidades locais se reacenderam, e iniciaram-se embates no 

Cariri. Com a ajuda do Padre Antonio Manuel de Souza, figura 

extremamente carismática, ele mobilizou uma milícia de sertanejos e 

dominou grande parte do sertão cearense em fins de 1831. O Padre 

Antonio Manuel de Souza ficou conhecido como "benze-cacetes", 

porque benzia os porretes daqueles pobres soldados camponeses 

que não tinham armas melhores (BRITO, 1985: 27-36). 

Misto de querelas entre grandes senhores locais, pobreza rural, 

fanatismo religioso e questões políticas mais abrangentes, a rebelião 

de Pinto Madeira se imbuiu de ideais restauradoras e chegou a 

adentrar pelo sertão pernambucano. O medo de um levante dos 

colunas, como era chamados os membros da Coluna do Trono e do 

Altar, ficou ainda maior no Recife. Várias medidas institucionais foram 

tomadas ao longo de todo o ano de 1831 e no início de 1832, com o 

intuito de enfraquecer as possíveis aspirações restauradoras em 

Pernambuco. Sem falar no envio de tropas ao sertão cearense para 

ajudar no combate contra as milícias armadas com cacetes benzidos. 

Em novembro de 1831, ocorreu um motim no Recife que ficou 

conhecido como a Novembrada. Os rebeldes, que foram sitiados no 

forte das Cinco Pontas e acabaram se rendendo, exigiam a 

exoneração de todas as pessoas de origem lusitana das altas 

patentes governativas (ANDRADE, 1971). 

Mas, mesmo com todas as medidas preventivas, rebentou uma 

ofensiva dos colunas sobre a cidade do Recife no dia 14 de abril de 

1832: a Abrilada. Os líderes do levante eram três oficiais do exército 

depostos após a abdicação do Imperador, ocorrida um ano antes. 

Recife foi tomada durante três dias. Após ser debelada a rebelião 

restauradora na capital, os líderes escaparam para o interior, 

iniciando um combate de guerrilha que durou até a morte de D. Pedro 

I, em 1835. Trata-se da Guerra dos Cabanos. A situação da Província 

antes da Abrilada já era de alerta. Muitos suspeitavam de um contra-

ataque absolutista. Armamentos de pessoas vinculadas aos colunas 

foram apreendidos. Casas de colunas foram revistadas. Pessoas 

suspeitas foram retidas na capital sob vigilância. Mas, segundo 
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Manoel Correia de Andrade, "estas medidas preventivas, ao invés de 

impedirem a eclosão do movimento restaurador, provocaram a 

antecipação do mesmo, que rebentou em 14 de abril, no bairro do 

Recife e repercutiu, logo após, em Santo Antão". (ANDRADE, s.d.: 

29-45; MOSHER, 2000a: 43-45) 

E O Carapuceiro foi um dos periódicos, dentre muitos outros, que 

militaram contra as empreitadas restauradoras. Os três primeiros 

anos de publicação desse jornal, 1832, 1833 e 1834, foram repletos 

de artigos que pregaram contra o absolutismo. Se para Pinto Madeira 

os "malvados liberais" eram os inimigos dos "bons fiéis brasileiros", 

para o Padre Carapuceiro as palavras "absolutismo", "colunas" e 

"despotismo" se constituíram nos pólos negativos de seu discurso. As 

páginas de O Carapuceiro formularam a idéia de que "ser coluna é 

ser um mau brasileiro, é ser um mau cidadão". Lopes Gama realizou, 

dessa maneira, um discurso que defendeu a completa nacionalização 

do Estado brasileiro. (O Carapuceiro, n. 19, 29/08/1832). 

Deveria, assim, ser rigorosa e inclemente a punição daqueles que 

compuseram os quadros da sociedade Colunas do Trono e do Altar: 

"Nada de devassas tiradas por certos Desembargadores, tão colunas, 

tão colunas e lusitanos quanto os outros" (Carapuceiro n. 3, 

20/04/1832). Sua crítica se dirigiu à dominação das altas 

magistraturas exercida por membros ligados à sociedade secreta 

absolutista. Desde fins da década de 1820, grande parte dos 

desembargadores do Tribunal da Relação de Pernambuco eram 

colunas (CARVALHO, 2005). Lopes Gama escreveu, em maio de 

1832, um artigo intitulado "Não me quero comprometer". Ao não 

acatar de prontidão, durante a Novembrada, uma das exigências dos 

rebeldes sitiados no Forte das Cinco Pontas - a deposição imediata 

de todos os portugueses de cargos governativos, inclusive a de 

alguns desembargadores -, o governo da Província tomou uma das 

atitudes mais reprováveis que poderia ter tomado: não se 

comprometer. Lendo nas entrelinhas, captando o não-dito do 

discurso, percebe-se qual era o comprometimento ao qual O 

Carapuceiro estava se referindo: a nacionalização do Estado. Ironizou 

o Padre Carapuceiro dizendo que "há herói tão ladino que fazendo 

alguns serviços de vaza coberta em favor dos Liberais, não deixa de 
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os prestar da mesma forma aos colunistas, como navio que procura 

segurar-se em duas amarras". E continuou: 

"Outro é funcionário público; aparece uma ocasião de perigo: pede- 

se-lhe que faça uma proclamação para animar os Povos, torce-se o 

sujeitinho, entra a mastigar, e engolir em seco, pretexta a sua falta de 

luzes (melhor fora dizer, de caráter), está com muitas dores de 

cabeça; e assim vai-se moscando, lá consigo, ou com alguma pessoa 

muito da sua confiança, descobre, descobre o verdadeiro motivo, que 

vem ser a fatal máxima "Eu não quero me comprometer"" (O 

Carapuceiro n. 6, 02/06/1832). 

No calor dos acontecimentos, o teor de sua crítica aos colunas 

incorporou um vocabulário agressivo e radical. No terceiro número de 

O Carapuceiro, uma semana depois da Abrilada, o Padre 

Carapuceiro dotou suas palavras de um tom enérgico: "Apesar de ter 

dedicado este meu pequeno periódico tão somente à Moral; todavia 

como disse, que per accidens trataria de Política, não devo passar 

por alto o horrível atentado da facção mais insolente que tem 

aparecido no Brasil, quero dizer, a rebelião dos ingratos colunas". 

Nesse número, escrito depois que o levante já havia sido debelado, 

chamou D. Pedro I de tirano repetidas vezes. Também criticou a 

fraqueza das medidas preventivas tomadas pelo governo provincial. 

Por fim, contou a história de um dos líderes da Abrilada, José Martins, 

que fugiu para a Inglaterra "depois da tresloucada abdicação de D. 

Pedro" e, voltando a Pernambuco, "meteu- se nos matos e começou 

a ganhar partido, dizendo com grande empavonamento a uns, a 

outros com lábia e mil embustes, que o ex- Imperador o encarregara 

de revoltar Pernambuco, e reintegrá-lo a ele D. Pedro, no Trono do 

Brasil". Em seguida, fez uma narrativa cômica da Abrilada, 

comparando ironicamente seus líderes a grandes figuras militares da 

história. O "martinzinho", que seria um estrategista melhor do que 

Napoleão, entraria pelo leste. Pinto Madeira, um "Gengiscão dos 
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Cariris", entraria pelo centro. E, por fim, D. Pedro, "pela barra dentro, 

como nós por nossas casas" (O Carapuceiro n. 3, 20/4/1832).33 

Aliás, não foi só nas páginas de O Carapuceiro que Lopes Gama 

ironizou os colunas. Fazer chacota de tal facção política foi atividade 

constante de sua vida em 1832, ano em que publicou "A Columeida - 

poema herói-cômico em quatro cantos". Trata-se de uma sátira, 

ridicularizando os absolutistas pernambucanos, que ficaram 

desamparados após a abdicação. Houve até uma resposta escrita por 

um coluna, o Padre Marinho Falcão, intitulada "Migueleida", em 

alusão ao primeiro nome do Padre Carapuceiro. (DELGADO, 1958: 

97-100; COSTA, 1981: 725). 

Ao lado da ironia, um dos traços mais marcantes de O Carapuceiro, a 

agressividade muitas vezes esteve presente nas críticas direcionadas 

aos colunas, o que comprova que a linguagem empregada por Lopes 

Gama, apesar de peculiar, não estava desvinculada do estilo hostil 

comumente empregado pelos jornalistas do período. Análises 

relacionam a violência verbal dos periódicos no início das regências 

com a violência das lutas políticas do tempo, e, como podemos 

perceber, o periódico aqui em analise não esteve alheio a esse 

contexto. Frases encontradas em O Carapuceiro referindo-se aos 

colunas como "os malditos preparavam-se para o rompimento" ou "os 

infames foram batidos e destroçados em menos de 24 horas" 

exemplificam essa linguagem agressiva que caracterizou a imprensa 

de início da década de 1830 (SODRÉ, 1966: 143-144). Ainda falando 

sobre a Abrilada, Lopes Gama diz: 

"A generosidade mal assente do Governo, a desassisada tolerância 

dos liberais não foram capazes de desarmar o ódio desses perversos 

escravos da Sagrada Causa da Liberdade Brasileira. Inimigos desta 

no tempo do poderio do Déspota, que felizmente deixou-nos, 

conjurados para volver-nos ao jugo do absolutismo Português, a 

queda do Tirano, o desbarato de suas tentativas não foram bastantes 

a quebrantar-lhes os ânimos, e porfiosos continuarão em seus planos 

infernais, até que desmascararam-se de todo, e deram o grito da 

                                                      
33 Francisco José Martins foi um Coronel deposto de seu cargo logo 

após a abdicação e um dos líderes da Abrilada. 
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revolta na noite do dia 14 do corrente mês de Abril" (O Carapuceiro n. 

3, 20/04/1832). 

 Outro aspecto deve ser ressaltado no discurso do Padre 

Carapuceiro: elementos antilusitanos. A historiografia recente tem-se 

debruçado muito pouco neste aspecto que teve enorme relevância na 

consolidação do Estado-nação no Brasil. Note-se que as 

manifestações lusofóbicas têm uma temporalidade precisa e sempre 

vieram articuladas a interesses políticos bem definidos. Mosher, ao 

analisar a lusofobia em Pernambuco no século XIX, periodiza sua 

pesquisa entre 1822 e 1850. No entanto, em sua análise, não há 

provas contundentes que demonstrem o aparecimento do fenômeno 

antilusitano de forma significativa entre 1824 e 1830, entre a 

Confederação do Equador e agravamento da crise do primeiro 

reinado. Esse autor acabou, então, por dar ênfase apenas ao período 

da Revolução Praieira (1848). Porém, o período pós-abdicação em 

Pernambuco é fértil para o estudo de tal tema. E, assim como o 

antilusitanismo presente na Revolução Praieira esteve diretamente 

associado aos interesses políticos dos liberais praieiros, como bem 

demonstra Mosher, é impossível dissociar o antilusitanismo do início 

das regências do processo de nacionalização do Estado, quando 

várias pessoas tachadas de lusitanas foram bruscamente substituídas 

por nacionais nos quadros dirigentes da província (MOSHER, 2000b), 

Disse Lopes Gama em abril de 1832: 

"Esses Quixotes são férteis em recursos. Quem poderá pintar o 

entusiasmo, o ar autoritário que tomaram os nossos Lusitanos! De 

balde escritores liberais, e neste número estou eu, como é notório, há 

muito se esforçam por aplacar a rivalidade entre brasileiros natos e 

adotivos: de balde temos bradado a estes, que se não metam com 

Brasileiros degenerados, ou colunas, que tratem de seus negócios, 

de ganhar a vida, e nada mais: de balde o Governo do Brasil, mais 

humano que acautelado, continuou dar soldo e ordenado a essa 

gente depois do que fizeram durante a tirania de D. Pedro: de balde 

em fim até lhes confiou armas para a defesa comum; os ingratos têm-

nos um rancor implacável, nada os move, nada os convence, nada os 
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irmana conosco. Se castigamos a sua ousadia, humildam-se 

exteriormente, escondem-se; mas não cessam de aborrecer-nos; se 

os abraçamos, julgam-nos fracos, atrevem-se nos e querem 

suplantar-nos. Não há força moral que tire do estúpido bestunto, que 

nós, filhos do Brasil, somos meros colonos do caduco Portugal, que 

isto por cá é muito seu e a eles cabe governar-nos per omnia saecula 

saeculorum" (O Carapuceiro n. 3, 20/04/1832). 

Em seguida, fez uma ressalva: existiam brasileiros adotivos 

extremamente honrados à causa da Pátria. Mas, logo após, sua fala 

novamente refluiu: "porém o número destes é mui diminuto 

comparativamente ao grande todo". Percebe-se nessa fala a 

elaboração de categorias sociais: "brasileiros natos", "brasileiros 

adotivos", 

"brasileiros degenerados" ou simplesmente "lusos". Essas 

diferenciações são deveras pertinentes para compreender de que 

maneira essas rivalidades influenciaram de fato as relações sociais e 

políticas. Frei Caneca procurou, em 1822, amainar as rivalidades que 

se acirravam entre os pernambucanos de nascimento e os europeus 

que fixaram residência na província, defendendo que todos eram 

cidadãos da mesma pátria, mesmo existindo categorias as mais 

diversas. Era uma tentativa de unificar uma identidade ainda 

inexistente e criar um sentimento de pertencimento, algo 

indispensável para a construção de um Estado (LYRA, 1998; SILVA, 

2005). Nos idos de 1832, Lopes Gama fez diferente, pois procurou 

distinguir os "brasileiro adotivos" dos "degenerados". Sua intenção 

não era, tal qual a de Caneca, apagar o incêndio dessa "rivalidade 

entre portugueses europeus e os lusos indígenas do mesmo Brasil" 

que "vai minando e solapando, quanto pode, as bases da sociedade". 

Queria ele adicionar mais combustível a essa fogueira. 

"Não posso ser indiferente ao espírito de concórdia",- disse Lopes 

Gama - "que se difundiu por todos os brasileiros. Todos se 

abraçaram, esqueceram as rivalidades, não houveram mais 

moderados, nem exaltados; tudo é um só sentimento, tudo é 

brasileiro, tudo quer salvar a Pátria, defender a Liberdade, acabar 

com os infames colunistas". Uma "causa nacional", como também 

uma identidade, eram reivindicadas (O Carapuceiro n. 3, 20/04/1832). 
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A abdicação demarcou o inicio de um processo de nacionalização do 

Estado brasileiro. Esse processo, porém, não se deu de forma 

pacífica, e lutas ocorreram em várias esferas: na militar, na política e 

no "reino da opinião" (MOREL, 2005: 200-222). A nacionalização do 

exército e a criação da Guarda Nacional foram aspectos centrais 

nesse processo (RODRIGUES, 2006; CASTRO, 1977: 16-26), bem 

como a nacionalização dos cargos dentro do executivo, do judiciário e 

do legislativo. E a palavra impressa foi um elemento que esteve 

altamente vinculado a toda essa transformação dentro das 

instituições brasileiras. 

A identidade nacional contra "bairrismo" 

No início das regências, Lopes Gama colocou num primeiro plano a 

defesa da soberania da nação, e relegou a defesa da soberania 

monárquica e da lealdade dinástica a um plano secundário. A 

conjuntura da primeira metade da década de 1830 não permitia que a 

defesa do princípio monárquico fosse colocada em destaque, pois 

Pedro II contava com menos de 10 anos de idade, e, sendo assim, 

defender tal princípio poderia colocar em cheque a soberania da 

nação. Elaborar um discurso monarquista nesse período significaria 

uma associação imediata com o grupo restaurador. E esta 

associação, no entender do Padre Carapuceiro, era oposta à 

"sagrada causa da liberdade" brasileira. 

Nos anos finais do Período Regencial, no entanto, já era possível 

colocar esses dois princípios em um mesmo plano, ou seja, conferir a 

mesma importância à defesa da soberania da nação em relação à 

defesa da soberania monárquica. E esse foi o tom do discurso de 

Lopes Gama na época do reaparecimento de O Carapuceiro a partir 

de 1837. Defendeu a soberania da nação nos seguintes termos: o 

Império é uno e indivisível. Já a defesa da soberania monárquica e da 

lealdade dinástica foi empreendida na medida em que o único 

sistema considerado capaz de promover a manutenção da unidade 

da nação era a monarquia constitucional. 
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Mas a monarquia não era o único elemento que, para Lopes Gama, 

poderia assegurar a integridade do Império. Em um artigo de maio de 

1839, "O Bairrismo", elaborou várias propostas que poderiam auxiliar 

na manutenção da unidade. Nesse artigo dissertou sobre um 

vocábulo que não era contemplado pelos dicionários, mas que todos 

sabiam o que significava. Definiu o "bairrismo" como "o excessivo 

amor, a indiscreta predileção pelas cousas, e pessoas da localidade, 

em que nascemos". Para ele, o "bairrismo" era um "vício, que nos 

pode levar às mais terríveis desgraças": 

"Esta paixão vil, baixa, e ignominiosa não deve ser confundida com o 

nobre amor da Pátria, amor, que quando bem regulado, é o 

manancial das mais heróicas virtudes. A nossa Pátria pois é o Brasil, 

e todos os Brasileiros constituem uma só, e a mesma família" (O 

Carapuceiro n. 20, 30/05/1839). 

Esse trecho demonstra muito bem alguns aspectos que já foram aqui 

tratados. Lopes Gama criticava a antiga "pátria" e o "patriotismo" da 

época da independência, e redefinia essas noções. O vocábulo 

"pátria" e a qualidade de ser "patriota" eram referências ao Brasil, e 

não ao local de nascimento, ou seja, às províncias. Lopes Gama 

evocou, assim, uma identidade nacional, caracterizando-a como o 

"manancial das heróicas virtudes". O contrário disso, o "bairrismo", 

era um vício. O Carapuceiro, sempre qualificou a Confederação do 

Equador como uma "quixotada", e construiu, dessa forma, uma 

memória que valorizava a unidade do Império, fazendo um 

contraponto a uma memória de caráter regionalista que poderia 

mitificar a rebeldia pernambucana frente ao Imperador (FELDMAN, 

2006b). Quando caracterizou o "bairrismo" como uma "paixão vil", 

novamente se voltou contra a exacerbação das identidades regionais. 

Formulou, assim, uma identidade brasileira que deveria estar sempre 

em destaque, sempre em um primeiro plano, sempre em evidência. A 

identidade nacional deveria se sobrepor à identidade regional, o 

"amor à pátria" deveria se sobrepor ao "infernal bairrismo", para não 

desunir a "Grande Família Brasileira". 

Mas ele não defendeu a unidade do Império apenas através de um 

discurso que transitava no abstrato campo das identidades. No 

mesmo artigo, propôs algumas medidas políticas concretas que 

poderiam auxiliar na união da "Grande Família Brasileira". Criticou a 
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idéia, sempre em voga, que propugnava que os não nascidos em 

Pernambuco deveriam ser proibidos de exercer alguns direitos 

políticos nessa província, mesmo sendo domiciliários desta e ali 

vivendo casados. Frei Caneca já defendera semelhante proposição. 

Estava Lopes Gama se referindo ao direito de ser nomeado pelo 

governo provincial para o exercício de um emprego público e ao 

direito de participar das eleições populares. Questionou Lopes Gama: 

"por que motivo hão de ser excluídos, se o brasileiro em qualquer 

Província do Brasil, em que habite, está em sua pátria?" Pretendia 

com isso acabar com as "rivalidades, que de dia em dia vão tomando 

galga entre as Províncias do Império". Propôs também que, para 

"conservar a tão precisa união entre as Províncias, e para melhor 

desempenho das funções públicas convinha, que na escolha dos 

Presidentes se revezassem os Brasileiros das diferentes Províncias, 

isto é; que o Baiano viesse ser Presidente em Pernambuco, o 

Pernambucano fosse para a Bahia; o Maranhense para a Paraíba, o 

Paraibano para o Maranhão, etc. etc." (O Carapuceiro n. 20, 

30/05/1839). 

Observe-se que esta proposta, feita por Lopes Gama, foi colocada 

em prática a partir do segundo reinado, e que José Murilo de 

Carvalho, tentando elucidar quais foram as condições que permitiram 

a construção do Império unitário, conferiu a essa prática um peso 

relevante. Para Carvalho, a circulação dos membros da elite imperial 

por todo o território do Brasil foi um dos fatores determinantes para a 

manutenção da unidade. Analisando a carreira dos políticos no 

interior desta elite, e verificando qual foi a trajetória daqueles que 

galgaram até os cargos mais altos da burocracia imperial, como, por 

exemplo, uma pasta ministerial ou uma cadeira dentro do Conselho 

de Estado, ele constatou que a função de Presidente de Província foi 

um dos inevitáveis degraus que deveriam ser ultrapassados para se 

obter esta ascensão política. E, na maioria das vezes, a carreira 

desses políticos foi marcada pelo exercício de várias presidências, 

nas mais diversas províncias. Era uma prática semelhante à adotada 

pela coroa portuguesa nos tempos coloniais, quando os magistrados 
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circulavam por todo o Império - na África, na América, na Ásia e 

também no Reino (CARVALHO, 1996b: 107-127). 

A grande lacuna na análise desse sociólogo é, no entanto, a falta de 

uma periodização precisa. Ele não indica a partir de quando começou 

a ocorrer essa intensa circulação entre os presidentes de província. 

E, como leva a crer o tom do discurso de Lopes Gama, essa prática 

ainda não era recorrente durante o período das regências. Em 

Pernambuco, durante o período das regências, muitos presidentes 

eram nascidos na própria província. Caberia empreender uma análise 

que tivesse como eixo periodizar esta prática e também verificar se 

ela realmente ainda não era levada a cabo durante as regências. 

Seria interessante verificar quais foram os formuladores desta prática. 

Será que o discurso de Lopes Gama exerceu alguma influência na 

consolidação deste fenômeno? De que maneira, onde e quando 

essas idéias foram discutidas? Será que o Padre Carapuceiro, 

quando Deputado Geral entre 1840 e 1841, foi um agente atuante no 

seio desse processo?34 

* * * 

Observamos, neste breve artigo, que inexistia uma identidade 

nacional brasileira de tipo político à época da independência. Esta 

identidade teve que ser construída, junto com o Estado imperial, e 

este processo esteve repleto de disputas e peculiaridades. No 

contexto pós-abdicação, a soberania nacional brasileira esteve 

seriamente ameaçada pelas intenções restauradoras. A afirmação e a 

exaltação da identidade brasileira, em oposição à identidade lusitana, 

foi elemento crucial no processo de nacionalização do Estado. No fim 

do período das regências, a unidade da nação estava duramente 

ameaçada, e as identidades regionais ainda se sobrepunham, em 

alguns casos, à identidade nacional. Era preciso reverter essa 

proeminência do regional sobre o nacional. E, numa época sem 

internet, televisão e rádio, a imprensa periódica era o meio mais 

efetivo de divulgar idéias e construir novas identidades políticas. 

                                                      
34  A análise de Carlos Humberto P. Corrêa (2004) é baseada em dados 
quantitativos acerca da prática da presidência de província durante todo o Império, 
mas também não responde às questões aqui levantadas. CORRÊA, Carlos 
Humberto P. A presidência de província no Império. In Anais da XXIV reunião da 
Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. 2004. Curitiba: SBPH. 



48 
 
 

 

 

 

 

Referências bibliográficas 

ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. 1989. São 

Paulo, Ática. 

ANDRADE, Manuel Correia de. A Guerra dos Cabanos. s. d. Recife, 

Editora Conquista. 

ANDRADE, Manuel Correia de. Movimentos nativistas em 

Pernambuco: setembrizada e novembrada. 1971. Recife, 

Universidade Federal de Pernambuco. 

BERBEL, Márcia R. A nação como artefato: Deputados do Brasil nas 

cortes portuguesas (1821-1822). 1999. São Paulo, Hucitec/FAPESP. 

BRITO, Sócrates Quintino da Fonseca e. A Rebelião de Pinto 

Madeira: fatores políticos e sociais. 1985. Teresina, Projeto Petrônio 

Portella. CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem. A 

elite política imperial. 1996b. Rio de Janeiro, Editora da 

UFRJ/Relume-Jumara. CARVALHO, José Murilo de. O Teatro de 

Sombra. A política Imperial. 1996a. Rio de Janeiro, Editora da 

UFRJ/Relume-Jumara. 

CARVALHO, Marcus J. M. O traficante, a mulher do vizinho e o 

chicote inglês. In: Anais da XXIII Reunião da Sociedade Brasileira de 

Pesquisa Histórica. 2005 Curitiba, SBPH. 

CASCUDO, Luiz da Câmara. Antologia do folclore brasileiro. 2003. 

São Paulo, Global. 

CASTRO, Jeanne Berrance de. A milícia cidadã: a Guarda Nacional 

de 

1831 a 1850. 1977. São Paulo, Ed. Nacional; Brasília, DF, Ed. I.N.I. 

CORRÊA, Carlos Humberto P. A presidência de província no Império. 

In: Anais da XXIV reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Histórica. 2004. Curitiba, SBPH. 

COSTA, F. A. Pereira da. Dicionário biográfico de pernambucanos 

célebres. 1981 [1882]. Recife, Fundação de Cultura da Cidade do 



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

49 
 
 
 

Recife. DELGADO, Luiz. Lopes Gama: textos escolhidos. 1958. Rio 

de Janeiro, Agir. 

FELDMAN, Ariel. 2006b. Manuseando a memória: a unidade da 

nação no final das regências, Pernambuco, 1837-1840. Texto 

apresentado na XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Pesquisa Histórica. Rio de Janeiro. 

FELDMAN, Ariel. .2006a. O império das carapuças: espaço público e 

periodismo político no tempo das regências (1831-1842). Dissertação 

de Mestrado em História. Curitiba, UFPR. 

GAMA, Miguel do Sacramento Lopes. O Carapuceiro. Edição Fac-

similar da Coleção do Jornal (1832-1842). 1983. Recife, Fundação de 

Cultura Cidade do Recife. 

HOBSBAWM, E. J. Nações e nacionalismos desde 1870 - programa 

mito e realidade. 1990. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 

JANCSO, István; PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico (ou 

apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional 

brasileira). In: MOTA, Carlos Guilherme. Viagem incompleta: a 

experiência brasileira (1500-2000). 2000. São Paulo, Editora Senac. 

LYRA, Maria de Lourdes Viana. 1989. Pátria do cidadão: A 

concepção de pátria/nação em Frei Caneca. Revista. Brasileira de 

História. São Paulo, vol.18, n.36. 

MELLO, Evaldo Cabral de (org.). O Carapuceiro: crônicas de 

costumes. 1996. São Paulo, Companhia das Letras. 

MELLO, José Antonio Gonsalves de. Diário de Pernambuco. 

Economia e Sociedade no 2°. Reinado. 1996. Recife, Editora 

Universitária da UFPE. MOREL, Marco. As transformações dos 

espaços públicos imprensa, atores políticos e sociabilidades na 

Cidade Imperial, 1820-1840. 2005. São Paulo, Hucitec. 

MOSHER, J. 2000a. Chalenging Autority: Political Violence and the 

Regency in Pernambuco, Brazil, 1831-1835. Luso-Brazilian Review, 

XXXVII. Board of Regents of the University of Wisconsin System. 



50 
 
 

 

 

 

 

MOSHER, J. 2000b. Political Mobilization, Party Ideology, and 

Lusophobia in Ninetteenth-Century Brazil: Pernambuco, 1822-1850. 

Hispanic American Rewiew. 80:4. Duke University Press. 

RODRIGUES, Fabiana Mehl Silvestre. 2006. Caminhos e 

descaminhos da nacionalização do exército. Almanack Brasiliense 

[on-line]. n. 3, pp. 57 68 [citado 22 de junho de 2006]. Disponível na 

World Wide Web: <http://www.almanck.usp.br>. 

SILVA, Luiz Geraldo. "Pernambucanos, sois portugueses": natureza e 

modelos políticos das revoluções de 1817 e 1824. Almanack 

Braziliense [on-line] n. 1 [citado 22 de junho de 2006]. Disponível na 

World Wide Web: <http://www.almanack.usp.br>. 

SODRÉ, Nelson Werneck. As Razões da Independência. 1969. Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira. 

SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 1966. Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira. 

Recebido em setembro/2006. Aprovado em outubro/2006. 

  

  



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

51 
 
 
 

MINAS NO CONTEXTO DA "ACOMODAÇÃO": AS 

RELAÇÕES DE PODER, AS PRÁTICAS POLÍTICAS 

E A TESSITURA DAS IDENTIDADES35 

Ana Rosa Cloclet da Silva 
FFLCH/USP – Brasil 
 

Resumo: 

Informado pelo renovado interesse suscitado pela questão nacional, 
este artigo busca avaliar a pertinência analítica da idéia de 
"acomodação", empregada pelo historiador K. Maxwell para a 
compreensão das relações entre as elites mineiras e o poder 
metropolitano entre 1792 e 1808, tendo por foco as interfaces entre 
os fenômenos Estado, Nação e identidades políticas em construção. 
Palavras-chave: Minas Gerais - Identidades - Estado - Nação - 
Reformismo - Antigo Regime. 

Abstract: 

Instructed by the new concern about national question, this article 
intents to evaluate the analytical pertinency of the concept of 
"accommodation", that the historian K. Maxwell makes useful to 
understand the reports between Minas Gerais elites and metropolitan 
power, from 1792 to 1808, focusing the links between the building of 
State, Nation and politics identities. 
Key words: Minas Gerais - Identities - Estate - Nation - Reformism - 
Ancient Regime. 
  

  

                                                      
35  Como citar: SILVA, A. R. C. (2006). "MINAS NO CONTEXTO DA 
"ACOMODAÇÃO": AS RELAÇÕES DE PODER, AS PRÁTICAS POLÍTICAS E A 
TESSITURA DAS IDENTIDADES." Revista Aulas: Dossiê Identidades Nacionais 
2(2): 22. 
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Introdução 

No estudo das relações de poder e práticas políticas envolvendo o 

Estado metropolitano, seus representantes administrativos no além-

mar e as elites coloniais, a historiografia tem conferido um lugar de 

destaque à capitania de Minas Gerais, caracterizada como locus 

privilegiado no esgarçamento das tensões entre "autonomias" locais 

versus "despotismo", bem como de outras contradições do "viver em 

colônias" que, de resto, marcaram o perfil assumido pela relação 

Estado-sociedade em toda a porção americana do Império português 

(MELLO E SOUZA, 1982: 99). 

Embora mais gritante na fase inicial da ocupação territorial e da 

montagem do aparato institucional mineiro - marcada pela série de 

"motins do sertão" (ANASTASIA, 1998) - o problema persistiu durante 

todo o período colonial, expressando-se seja cotidiana e legalmente - 

através das representações camarárias - seja através dos ensaios de 

sedição, cuja plausibilidade aumentava na proporção da perda de 

eficácia da interlocução das autoridades régias (FIGUEIREDO, 1996). 

Entretanto, se o argumento é fecundo e elucidativo do ponto de vista 

da ação dos governantes de um e outro hemisfério, situando vetores 

mais gerais das soluções de compromisso entre centro(s) e 

periferia(s), ele não esgota a variedade de opiniões, projetos e 

posturas políticas que, extrapolando a esfera do Estado, conviveram 

e conflitaram no delineamento das feições particulares assumidas 

pela efetivação da crise mais geral do Antigo Regime português. 

Neste sentido, ainda quando restritos às idéias e práticas políticas 

das elites - coloniais e/ou metropolitanas - descortinamos uma 

pluralidade de tendências e alternativas, cambiantes não só na sua 

diacronia, mas num mesmo período e espaço, resultado de 

julgamentos diferenciados acerca de experiências também 

distintamente vividas, do modo específico pelo qual lidavam com as 

evidências do local que a elas cabia administrar e, quando preciso, 

transformar. 

De imediato, tal constatação compromete, necessariamente, o estudo 

das relações de poder e práticas políticas sob as quais efetivou- se a 

crise do Antigo Regime na capitania mineira, com a consideração de 
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um universo econômico e social diversificado e regionalmente 

diferenciado, perfil este aprofundado e redefinido a partir de 1808, 

mas já em gestação no final do Setecentos, dada a reorientação de 

suas elites para atividades alternativas à mineradora. Numa 

perspectiva de longo alcance, ela tem implicações decisivas na 

revisitação da problemática nacional, na medida em que, sob tal 

enfoque, chama-se a atenção para "a complexidade do processo 

político em meio ao qual Estado e Nação brasileiros passaram de 

virtualidades inscritas na crise à condição de realidades 

historicamente construídas" (JANCSÓ, 2003: 16). 

O propósito deste texto é, certamente, bem mais modesto que a 

reconstituição deste contexto dinâmico e variado que caracterizou as 

Minas na passagem do século XVIII para o XIX e referenciou a 

inserção de suas elites na superação da crise da colonização 

portuguesa na América. Embora informado por inquietações mais 

gerais, que hoje orientam o renovado interesse pela questão 

nacional, ele parte de um recorte mais detido: a revisão crítica da 

idéia de "acomodação", consagrada por Maxwell para definir as 

relações entre as elites mineiras e os reformistas metropolitanos entre 

1792 e 1808, problematizando-a à luz do comportamento de variáveis 

de natureza identitária.36 

Em outros termos, investigando a complexidade destas últimas - as 

quais serviram de suporte a atitudes e projetos políticos alternativos - 

busca-se aprofundar a compreensão da dimensão política da crise do 

Antigo Regime na América, revelando facetas pouco conhecidas das 

interfaces entre Estado, Nação e identidades, pensadas à luz das 

polaridades "ruptura-continuidade", "unidade-diversidade", "centro- 

periferia", as quais, em seus diversos níveis e dimensões e de forma 

mais ou menos pronunciadas, ditaram a dinâmica do processo 

analisado. 

                                                      
36  Este artigo está inserido no escopo da pesquisa de pós-doutoramento 
"Identidades em Construção: o processo de politização das identidades coletivas 
em Minas Gerais (1792-1831)", desenvolvida na Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP. 
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Soluções de compromisso e práticas sediciosas no bojo do 

reformismo ilustrado Marcado pelo afloramento de tensões 

tipicamente estamentais (DINIZ- SILVA, 1979), convivendo com a 

invasão das idéias ilustradas e com uma série de dificuldades 

econômicas a exigirem uma pronta solução, o reinado de Maria I, 

iniciado em 1777, assistira a uma crescente complexidade da vida, 

refletindo e informando novas abrangências que, articuladas, 

definiriam os rumos do Estado português. Engendrar uma 

rearticulação de forças e idéias, capaz de apresentar uma resposta 

aos diagnosticados atraso e decadência do "velho Reino"37, seria o 

dilema imposto ao novo governo, num momento em que já não se 

podia contar com a combinação entre Iluminismo e despotismo 

clássico, princípios ilustrados e ortodoxia mercantilista, nos mesmos 

termos que singularizaram a administração pombalina. 

Daí os dois problemas centrais, legados da administração anterior e 

colocados no cerne do reformismo ilustrado mariano, o qual precisou 

articular sobrevivências do passado com as possibilidades do 

presente, na projeção do futuro do Reino e da Monarquia. 

Basicamente, a tarefa de formar homens públicos, tecnicamente 

preparados e politicamente comprometidos com os interesses da 

Monarquia absolutista, capazes de promoverem a retomada da 

prosperidade econômica do Reino, dependente, por sua vez, de uma 

redefinição da política colonial e, em especial, da dinamização do 

sistema luso-brasileiro. 

Guiados por estas diretrizes, diversas reformas e empreendimentos 

foram sancionados pelo governo de Maria I, dentre os quais a 

fundação da Academia Real das Ciências de Lisboa, em dezembro 

de 1779, foi o que mais fielmente exprimiu o sentido da orientação 

mental e política do reformismo luso-brasileiro pós-pombalino, 

fecundando sua principal herança: o pragmatismo cientificista, agora 

aprofundado e alçado a um grau máximo de validação política 

(CARVALHO, 1987). Os intelectuais aí reunidos, em sua maioria 

provenientes da Universidade de Coimbra, aliaram a uma eclética 

absorção das idéias do século, os conhecimentos empíricos 

provenientes da metódica investigação dos três reinos da natureza 

                                                      
37  Conferir: SANCHES, António Nunes Ribeiro. Cartas sobre a educação da 
Mocidade. s.d. Porto, Ed. Domingos Barreira. 
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ultramarina - levada a cabo pelos procedimentos da História Natural - 

equacionando a partir destas bases as diversas ordens de problemas 

internos que afligiam o Reino e, fundamentalmente, a questão 

colonial. (NOVAIS, 1994: 108). 

Na produção intelectual da Academia iam beber os homens do poder 

- muitos deles, aliás, sócios da agremiação - orientando por esta 

literatura memorialista suas políticas fomentistas para o Reino e o 

Ultramar. Definia-se, assim, uma peculiar associação entre saber e 

poder, que daria o tom do reformismo do final do Setecentos e no 

qual o Estado absolutista encontrou a estratégia de resolução das 

tensões estamentais e de delineamento de um novo modelo de 

exploração colonial (MUNTEAL FILHO, 1998: 33-43). De acordo com 

este último, o desenvolvimento da metrópole passava a ser 

concebido conjunta e articuladamente ao aproveitamento do potencial 

natural ultramarino, dinâmica esta potencializada pelo comércio entre 

as partes e que colocava a natureza como base e justificativa da 

coesão imperial e do impulso econômico. 

Entretanto, toda esta vivacidade intelectual promovida pela 

articulação entre as diversas instituições voltadas para a "observação 

e experimentação", a formação e objetivos relativamente comuns 

destes indivíduos, a experiência da exploração colonial e de 

pertencimento muitas vezes simultâneo às esferas científicas e 

políticas instaladas nos dois lados do Atlântico, não foi capaz de diluir 

as divergências de opiniões entre os reformistas do Reino e, 

tampouco, de uniformizar suas visões com as das elites ultramarinas. 

A grosso modo, se o fato de aglutinar-se na metrópole este articulado 

de elementos franqueava aos primeiros uma perspectiva global e 

integrada do Império a partir de sua natureza38 - de onde derivavam 

projetos alternativos e por vezes conflitantes de encaminhamento da 

crise - proprietários e administradores coloniais seguiram fincados 

                                                      
38  Aos reformistas do Reino era possível contemplar uma esta espécie de 
“microcosmo” da natureza imperial  cristalizada nos Museus de História Natural, 
contribuiu para uniformizar suas concepções acerca do universo  estudado. 
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numa percepção fragmentada e geograficamente localizada do 

espaço observado (SANTOS, 1992: 112-113).39 

Extensivo ao conjunto dos domínios portugueses, tal fenômeno 

esgarçava, em grande medida, a ambigüidade inerente à 

burocratização do Estado português - envolvendo seus agentes 

ultramarinos em toda uma rede de relações pessoais, de parentesco, 

amizade e interesses locais (SCHWARTZ, 1979: 203) - e ao próprio 

reformismo ilustrado, cujos estabelecimentos científicos instalados no 

Novo Mundo, propiciavam às "inteligências individuais" aí reunidas 

(CAVALCANTE, 1995: 58) a possibilidade de vislumbrarem a 

especificidade de suas condições sociais, definida pela maior 

proximidade em relação à principal parte do Império. Nem sempre 

correspondendo aos seus reconhecimentos sociais, tal percepção 

tornava estas agremiações científicas um dos principais focos de 

tensão do sistema vigente.40 

                                                      
39 Esta visão aparece nas Cartas do Marquês do Lavradio, nas Correspondências 
Oficiais acerca dos movimentos sediciosos arquitetados no Brasil, cujas causas e 
resultados pretendidos denunciavam a percepção espacialmente limitada dos 
problemas político-econômicos então verificados, e em diversas outras 
correspondências dirigidas ao então Ministro do Ultramar, Martinho de Mello e 
Castro, pelos burocratas e intelectuais da Colônia. Conferir: LAVRADIO, Marquês 
do. Cartas do Rio de Janeiro. 1769-1776. 1978. Rio de Janeiro, Secretaria de 
Estado de Educação e Cultura. 
40 É este o sentido imputado à Sociedade Literária do Rio de Janeiro, 

nas Correspondências do Vice-Rei Conde de Resende com a Corte 

de Lisboa, comunicando o projeto de conspiração aí arquitetado, no 

ano de 1794, inspirado nas "erradíssimas máximas dos Franceses 

nos artigos mais essenciais e mais temíveis" (Carta do Conde de 

Resende para Luis Pinto de Sousa Coutinho, datada de 3 de julho de 

1795. ANRJ, Fundo Secretaria do Estado do Brasil, cod. 69, vol. 5, fl. 

162). Papel semelhante é reconhecido por Bernardes nas Academias 

fundadas em Pernambuco entre finais do XVIII e inícios do XIX. À 

tensão gerada pela idéia de igualdade e mesmo superioridade no 

plano das competências intelectuais entre os nascidos na colônia e 

os "reinóis", somava-se o já antigo sentimento "anti-português", 

alimentado pela diferenciação no reconhecimento social entre os 

nascidos em cada porção imperial. 
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Vejamos, brevemente, como a questão se coloca para o caso do 

movimento sedicioso ocorrido nas Minas Gerais em 1789, fixando 

seus desdobramentos para o plano das formações identitárias na 

Capitania. 

* * * 

Os políticos do Reino não puderam ser surdos aos desvios da 

administração colonial - especialmente gritante no caso da capitania 

mineira, onde a cobiça do ouro despertara não só as atenções 

metropolitanas, mas também, os sentimentos e comportamentos dos 

administradores locais, levando-os a distenderem "as redes do poder 

em proveito próprio" (MELLO E SOUZA, 1982: 97-99) - necessitando 

encaminharem, em diversos momentos, soluções mais ou menos 

comprometidas com os apelos de suas elites. É este o sentido que 

orientara o sistema administrativo militar implementado na América 

portuguesa pelo Marquês de Pombal, a partir de 1761, o qual, além 

de instruir os respectivos governadores de capitanias nos preceitos 

da boa filosofia moral e ético-administrativa (MENDONÇA, 1989: 

770), envolvia a plutocracia local em órgãos administrativos e fiscais, 

assumindo ainda cargos de liderança na área militar e da justiça. 

(MAXWELL, 1978: 61-64). 

Já no reinado mariano, eram ainda os diversos "abusos" cometidos 

pelos governadores da capitania mineira - fruto de exercerem o 

governo das "armas, segundo os regimentos e ordens", e a 

presidência das "juntas da justiça e da fazenda", sem um "regimento 

próprio que declare nesta parte sua jurisdição" - que orientava as 

reflexões do desembargador José João Teixeira Coelho sobre seu 

estado político 41 , bem como boa parte das Correspondências e 

Ofícios trocados entre estadistas do Reino e burocratas do novo 

mundo, os quais incansavelmente recomendavam que "nos 

                                                      
41  COELHO, José João Teixeira. 1852. "Instrução para o Governo de Minas 
Gerais", 1780. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 15, pp. 257-335. 
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empregos que podem ter influência nos povos haja pessoas de inteira 

fidelidade".42 

Apesar destes apelos, contudo, a Coroa insistiu, até finais do século 

XVIII, numa visão ortodoxa acerca da "decadência das Minas", 

problemática que povoara os discursos e orientara as reformas. 

Imputando como sua principal causa o extravio do quinto do ouro e 

diamantes - que, freqüentemente, aparecia vinculado à suposta 

natureza "rebelde" e "insubordinada" de seus habitantes, endossada 

na fala de muitos administradores, como o Conde de Assumar 

(MELLO E SOUZA; 1992:352), revertia-o em medidas rigorosas, 

voltadas para o controle da itinerância e ociosidade dos povos, bem 

como para a vigilância das próprias autoridades, que supostamente 

não cumpriam com rigor as leis. 

Esta visão, como mostrou Stumpf em recente estudo, destoava 

daquela progressivamente amadurecida por memorialistas, letrados e 

alguns raros governantes, no último quartel do século XVIII, os quais, 

apesar de críticos em relação às políticas metropolitanas, 

conseguiam assegurar lugar no debate interno às esferas do poder, 

pois não questionavam os fundamentos do poder monárquico 

absolutista (STUMPF, 2001: 82). Nestes casos, embora concordando 

com a centralidade da mineração na vida econômica da Capitania e 

pujança da Monarquia, preconizavam meios distintos para reverterem 

sua "decadência", apoiando-se em percepções divergentes quanto às 

causas da mesma. É assim que, tanto na fala de Teixeira Coelho, 

acima destacada, quanto na do antigo governador D. Rodrigo José de 

Meneses 43, priorizava-se, respectivamente, os problemas do atraso 

técnico nas Minas e a necessidade de proibição do giro do ouro em 

pó, com a criação de uma casa da moeda em Vila Rica. 

Tais diagnósticos e proposições assinalam um deslocamento da 

crítica dos habitantes das Minas para o sistema administrativo da 

Capitania, insatisfação que é ainda mais gritante no discurso dos 

                                                      
42  Carta de Sebastião Xavier de Vasconcellos Coutinho a Martinho de Mello e 
Castro. Rio de Janeiro, 30 de Maio de 1791. RIHGB, Rio de Janeiro, t. 65, parte I, 
1902, p. 250. 
43  Exposição do Governador D. Rodrigo José de Meneses sobre o estado de 
decadência da Capitania de Minas Gerais e meios de remedia-lo. RAPM, ano II, 
abr/jun/1897, fasc. 2, pp. 311-327. 
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camaristas. Embora estes também não negassem a existência do 

extravio, apontavam como sua principal causa a política utilizada para 

erradicá-lo, atentando ainda para o risco de que tal ênfase ofuscasse 

outros males que se abatiam sobre Minas, para os quais chamavam a 

atenção: a esterilidade das lavras antigas; a necessidade de 

diminuição dos jornais dos escravos, que não conseguiam extrair a 

mesma quantidade de ouro que antes; o problema do recrutamento 

dos "filhos das minas" para prestarem serviços em outras capitanias 
44, tudo isso retratando uma realidade que insistiam em descrever 

pelos termos de "miséria", "carência" e "pobreza", agravada pela 

inércia do Estado português. 

Se até 1777 as Representações dirigidas às autoridades régias 

representaram uma via legal de encaminhamento das reivindicações 

locais ao soberano - informando e orientando as políticas 

metropolitanas segundo as evidências da realidade que se 

empenhavam em conhecer -, a partir do início da administração de 

Martinho de Melo e Castro, rompe-se, progressivamente, esta forma 

de harmonização entre interesses régios e locais. A insistência do 

Ministro dos Domínios Ultramarinos em perseguir o obsoleto 

Regimento de 1750, ignorando os apelos dos habitantes das Minas, 

implicou um deslocamento de suas críticas de um enfoque 

inicialmente econômico - que alimentara os diversos "motins anti-

fiscais" que marcaram a história da Capitania - para a esfera política, 

expondo o exercício do poder à reflexão e tornando o próprio Estado 

o cerne das insatisfações (JANCSÓ, 1997: 389).45 

Com as Instruções dirigidas ao Visconde de Barbacena, em 1788, o 

Ministro coroava o fracasso de sua política, não apenas pelo 

conteúdo fiscal nelas impresso - impondo a derrama - mas, 

sobretudo, pelas mudanças administrativas exigidas. Fundadas na 

                                                      
44  Sobre a centralidade atribuída a Minas Gerais na Defesa, Conservação e 
Segurança da colônia americana, refletindo-se no recrutamento de seus habitantes, 
conferir: Instrução para Dom Antonio de Noronha, Governador e Capitão-General 
da Capitania de Minas Gerais, por Martinho de Mello e Castro, 24 de Janeiro de 
1775. RIHGB, Rio de Janeiro, v. 6, 1844, pp. 215-221. 
45  
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acusação a todos os níveis das autoridades locais por abusos 

responsáveis pela "decadência" das minas, estas afastavam a 

plutocracia local dos postos administrativos, o que significava afetá-la 

tanto financeiramente - já que a posse de cargos era forma de 

participar de esquemas bem remunerados -, quanto no plano das 

representações simbólicas, que diferenciavam os administradores do 

restante da população. Conforme Stumpf, com a Instrução de 1788, a 

perda de influência política vinha somar-se a indistinção social, o que 

abria a possibilidade de alternativas políticas que passavam ao largo 

da tradicional adesão à casa de Bragança, implicando novas 

estratégias que acarretariam o remanejamento dos antigos 

referenciais e o rompimento com a identidade lusa. Este o ponto 

comum entre os sediciosos de 1789 (STUMPF, 2001: 150-170). 

Entretanto, a recusa à identidade política vigente, embora afirmasse a 

certeza quanto ao "outro" a que se opunham - "português", "europeu" 

-, não tinha como contrapartida um sentimento identitário capaz de 

expressar adequadamente o contorno da comunidade política46 Na 

interpretação de István Jancsó, o que há de novo nos movimentos de 

contestação política a partir de 1789 é que, diferentemente da 

contestação de aspectos particulares das ações de governo que 

estimulava irrupções coletivas que se esvaíam no específico de sua 

motivação imediata, há um deslocamento para o plano mais geral da 

organização do Estado: a própria forma de organização do poder se 

torna alvo de crítica e a sua substituição por outra é o objetivo. Trata-

se da sedição, entendida no final do XVIII como ação organizada 

visando a revolução. que legitimava as ações encetadas, o que é 

indicado pela ampla variação de termos usados para referi-la 

("Americanos", "brasileiros", "filhos das Minas", "americanos 

portugueses", "portugueses"), cuja coexistência denuncia a própria 

pluralidade dos referenciais políticos alternativos no espaço em 

questão. 

                                                      
46  Na interpretação de István Jancsó, o que há de novo nos movimentos de 
contestação política a partir de  1789 é que, diferentemente da contestação de 
aspectos particulares das ações de governo que estimulava  irrupções coletivas que 
se esvaíam no específico de sua motivação imediata, há um deslocamento para o  
plano mais geral da organização do Estado: a própria forma de organização do 
poder se torna alvo de crítica  e a sua substituição por outra é o objetivo. Trata-se 
da sedição, entendida no final do XVIII como ação  organizada visando a revolução. 
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Neste contexto, o próprio envolvimento de grupos locais no processo 

de rastreamento das causas da decadência das Minas, implicava o 

convencimento destes acerca da suposta "especificidade mineira" - 

marcada por méritos e história próprios - frente aos demais súditos 

americanos (ARRUDA, 1990: 182-187), fundamentando uma 

identidade particularista - o "ser das Minas" - à qual preferencialmente 

aderiram os sediciosos de 1789, dada sua efetiva correspondência 

com sentimentos coletivos longamente gestados no interior da 

sociedade.(STUMPF, 2001: 204). 

Desse modo, embora o enraizamento da burocracia colonial, bem 

como o envolvimento das elites letradas no reconhecimento de suas 

realidades específicas fundassem uma percepção singular do Brasil, 

carregada de potencial desruptivo e tornando tangível uma nova 

"identidade histórica cuja espacialidade e temporalidade eram o Novo 

Mundo" (BERNARDES, 2001: 106-112) - fato este que justifica a 

acusação do Vice-Rei Luiz de Vasconcelos a propósito do movimento 

de 1789, de que o "modo de pensar na capitania de Minas é quase o 

mesmo em todos os que de algum modo nela figuram"47 -, não se 

pode admitir um propósito independentista inscrito nos objetivos e 

lutas políticas das quais tomaram parte aqueles agentes e, tampouco, 

um sentimento identitário com poder coesivo mais geral, capaz de 

sobrepor-se à identidade portuguesa. 

Além disso, vale acrescer, a percepção fragmentária impunha-se, 

também, ao plano social. Sem ignorarmos o componente de 

sociabilidade étnica e social trazido no bojo da divulgação das Luzes 

na colônia, e o fato de que, na crise, ocorria a politização de amplos 

níveis da sociedade, é certo que as elites coloniais, engajadas ou não 

nas atividades fomentistas, continuaram agarradas à "vontade da 

distinção" (SILVEIRA, 1997), o que se reflete na famosa informação 

do jovem Vendek a Thomaz Jeferson, de que o "corpo da nação" 

                                                      
47 Correspondência do Vice Rei Luiz de Vasconcellos acerca da Conjuração que 
teve lugar na Capitania de Minas Gerais no ano de 1789. RIHGB, Rio de Janeiro, v. 
38, tomo 32, parte I, 1869, p. 266. 
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compunha-se pelos "brancos nacionais" 48 , reforçando sentimentos 

identitários fincados na exclusão daqueles segmentos que deveriam 

continuar sendo subjugados. 

Por isso, apesar de os movimentos sediciosos ocorridos na América 

portuguesa no final do Setecentos terem acenado com uma nova 

percepção dos problemas que afetavam as populações de suas Vilas 

e arraiais, estremecendo os pilares do sistema, os limites impostos à 

"consciência de si" e da realidade mais imediata que as abrigava não 

nos permite pensá-las como portadoras de interesses supostamente 

"nacionais", ou de qualquer outro sentimento coesivo de caráter mais 

geral, em contraposição ao referencial metropolitano (CÂNDIDO, 

1968: 28-32) 49A dialética do reformismo ilustrado luso-brasileiro se 

define a partir de uma realidade seccionada, assim definida no 

decorrer do próprio processo de colonização 50 e assim percebida por 

aqueles homens que compartilharam da comum experiência de "viver 

em colônias" (NOVAIS, 1997: 23). 

A variável identitária em perspectiva: o caso 

mineiro 

Estes os termos que fundam nossa crítica ao entendimento que 

Maxwell empresta à tessitura das "soluções de compromisso" entre 

as elites mineiras e os reformistas do Reino, entre 1792 e 1808. Na 

visão do autor, estas refletiriam um processo de "acomodação" em 

relação às políticas metropolitanas, balizado por dois extremos: de 

um lado, a ameaça de um levante social nos moldes da revolução de 

São Domingos, em 1792, confirmada pelo movimento dos alfaiates 

baianos, de 1798; de outro, a frustração dos oligarcas mineiros com o 

movimento de 1789, interpretado como de cunho "nacionalista- 

republicano". Neste sentido, a acomodação significaria a 

                                                      
48 Carta de Thomaz Jéferson a John Jay, de 4 de maio de 1787. RHIGB, Rio de 
Janeiro, tomo 47, parte I, 1884, p. 127. 
49 Neste sentido, se por um lado é possível pensar as Academias Científicas, bem 
como os demais espaços de sociabilidade cultural como preparadores de "atitudes 
nacionalistas", conforme entendido por Antônio Cândido, não se pode imputar-lhes, 
no momento considerado, uma conotação nacionalista, capaz de identificar seus 
membros a partir de um sentimento de comum pertencimento ao genérico Brasil. 
50 Fernando Novais se refere às identidades regionais construídas a partir desta 
realidade, resultado da forma de ocupação do território colonial e da organização da 
colônia, do ponto de vista econômico e social. 
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neutralização do nacionalismo, mediante a atração daquelas elites 

para empreendimentos cujo referencial era o Império (MAXWELL, 

1978: 254-262). 

Verdadeiro marco na interpretação das relações entre Portugal e 

Brasil na segunda metade do século XVIII, ancorada numa 

monumental pesquisa e em erudição incontestável, o argumento em 

questão se revela, contudo, tributário daquele anacronismo e 

teleologismo que, permeando boa parte da historiografia sobre o 

nacional, insiste em fincar no passado colonial as supostas "origens 

da nação"51, o que implica abordá-lo através de conceitos dotados de 

uma significância atual - tais como pátria, nação, estado, povo -, nele 

buscar um sentimento nacional antes mesmo da nação, bem como 

associar "nativismo" a "nacionalismo" (FORASTIERI, 1997: 108). 

Perpassado por tais vieses, a idéia da "acomodação" e do próprio 

projeto sedicioso de 1789, expõe-se, necessariamente, à revisão 

crítica, apoiada na reflexão historiográfica mais recente, empenhada 

em desvendar o elemento de "artefato" (HOBSBAWM; 1990:19) 

envolvido na construção das nações, a historicidade e polissemia de 

termos e conceitos relacionados ao nacional (JANCSÓ & PIMENTA, 

2000), bem como a possibilidade de persistirem sentimentos 

identitários mais antigos, convivendo e mesmo legitimando formações 

políticas modernas (CHIARAMONTE, 1989: 73). 

Este o enfoque que orienta nossa incursão no universo das 

construções identitárias em Minas Gerais, no período de 1792 a 

1808, cujos limites e dimensões explicitaram-se nas relações de 

poder e práticas políticas que articularam suas elites entre si e com o 

Estado metropolitano, ditando o enredo final aí seguido pela crise do 

Antigo Regime português. 

                                                      
51 Trata-se daquilo que Marc Bloch pioneiramente denunciou como o "ídolo das 
origens". Conferir: BLOCH, Marc. Introdução à História. s.d. 4. ed., Euro-América, 
pp. 31-36. 
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* * * 

Não resta dúvidas sobre o fato de que os movimentos sediciosos 

ocorridos na América no último quartel do XVIII tiveram decisivo peso 

na reorientação da política metropolitana para sua principal colônia. 

Da mesma forma, não foram desprezíveis os impactos de seus 

desfechos, conjugados a uma particular percepção das realidades 

locais por parte dos grupos aí sediados, na reorientação das soluções 

de compromisso alinhavadas entre si e com o poder central, definindo 

as possibilidades de conciliação e forjamento da unidade interna e 

imperial. 

No caso mineiro, se por um lado é possível demarcar um momento 

relativamente preciso de inflexão nas políticas reformistas - 

condicionado pela "tomada de consciência" daqueles homens que, da 

perspectiva do Estado metropolitano, vislumbravam o esgotamento 

das práticas políticas até então consagradas na preservação do 

sistema luso-brasileiro52  -, por outro, compreender de que modo o 

novo contexto afetou os referenciais dos habitantes das Minas implica 

desvendar o modo como estes avaliaram o potencial de 

reordenamento da vida, inscrito naquelas reformas emanadas do 

poder central. 

Neste processo, o engajamento de proprietários e administradores 

nas novas soluções de compromisso com o centro imperial balizou-se 

por um sentimento em relação a 1789 que, alternativamente a idéia 

de "frustração" com um projeto supostamente unânime, expressava a 

sagaz percepção da possibilidade de, através do novo arranjo 

político, continuarem viabilizando demandas específicas e 

diversificadas, preservando referenciais de antigos tipos e, no limite, 

resistindo aos próprios desígnios do Estado metropolitano, quando 

                                                      
52 Tal inflexão coincide com o início do ministério de Luis Pinto de Souza Coutinho, 
empossado em 24 de março de 1795 na pasta dos Negócios Ultramarinos, e toma 
fôlego a partir de 1796, quando D. Rodrigo de Sousa Coutinho torna-se o 
responsável pelos assuntos coloniais, convertendo-se no principal projetor e 
articulador das políticas reformistas dos reinados mariano e joanino. Representando 
a síntese do "estadista intelectualizado" exigido pela modernização portuguesa, 
Sousa Coutinho deu uma implementação regular e sistemática às peregrinações 
científicas pelo Reino e Ultramar, formulando ainda o mais completo plano de 
Reformas para os Domínios da América, no qual ganhava centralidade a província 
mineira. 
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este ameaçasse interesses e hierarquias longamente constituídos na 

sociedade colonial. 

Por sua vez, identificar e dimensionar os elementos que pesaram na 

balança política daqueles grupos, a partir de 1792, requer aproximar-

se de uma sociedade em pleno reordenamento sócio- econômico e 

geográfico, iniciado com o esgotamento da produção aurífera e a 

chamada "inflexão agrícola" (IGLÉSIAS, 1958: 61-62) em meados do 

XVIII, provocando um deslocamento dos recursos humanos e 

econômicos para o sul da Capitania - predominantemente voltada 

para o abastecimento da capital da colônia, transferida para o Rio de 

Janeiro desde 1763 -, bem como um verdadeiro refluxo da vida 

urbana e das formas sociais a ela correspondentes (BLASENHEIM, 

1982). 

Embora esta organização econômica crescentemente diversificada e 

dinâmica tome fôlego após 1808, é já no período que antecede a 

vinda da Corte para o Brasil que se pode contemplar seus efeitos 

duradouros. Dentre outros, o aprofundamento dos contrastes entre as 

"micro-regiões" da Capitania; a nova articulação econômica interna e 

regional e os setores sociais a ela correspondentes; o processo de 

"reclassificação" de contingente significativo da população, absorvida 

pelas novas atividades (LIBBY, 1981), convivendo com um plantel 

escravo numeroso e em constante expansão; e a predominância de 

uma estrutura de posse de cativos muito menos concentrada que nas 

áreas agro-exportadoras, alargando a base social de sustentação do 

escravismo (PAIVA, 1996). 

Esta nova realidade impôs às elites mineiras a revisão de seus 

critérios de organização da vida em suas múltiplas dimensões, na 

medida em que acentuava a instabilidade de formas e significados - 

própria às situações de crise -, viabilizava uma mobilidade social 

questionadora de padrões consagrados de estratificação, implodia 

qualquer possibilidade de uma monolítica percepção do binômio 

"decadência-prosperidade" (LINHARES, 1979: 166) e, acreditamos, 

reordenava o próprio equilíbrio entre as diversas esferas poder, em 

torno das quais passava a gravitar a vida política da Capitania. Tudo 
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isso, fazendo da construção das identidades um processo complexo e 

dinâmico. 

É a partir de toda esta diversidade material e suas implicações para o 

plano das representações simbólicas, que se definiram aqueles 

sentidos básicos de alteridade daquelas elites de ários tipos e planos, 

em recusa aos quais organizaram-se temporária e precariamente: 

basicamente, os extremos do despotismo e da anarquia, ambos 

fincados num comum desejo de preservação e ampliação de 

autonomias, bem como de uma ordem hierarquicamente diferenciada. 

Estes os vetores que perseguiremos na intenção de darmos maior 

intelegibilidade ao processo das construções identitárias em Minas, 

entre 1792 e 1808. 

A tessitura das identidades no contexto da 

"acomodação" (1792-1808) 

A dosagem entre "perdão glorioso" e "exemplar castigo" registrada na 

sentença final aos réus envolvidos na Inconfidência, levada a público 

a 18 de Abril de 1792 num verdadeiro ritual cênico, não deixa dúvidas 

quanto ao seu objetivo: "deixar visual e psicologicamente gravado 

nos corações, nas mentes, enfim, na lembrança dos 

contemporâneos, a força da coroa e o seu rigor punitivo para os 

crimes de rebeldia e traição" (DUTRA, 1993: 67). Entretanto, se de 

fato a "clemência" da Rainha53  fora habilidosamente transformada 

em peça central do fortalecimento do poder monárquico54, aplacando 

os ânimos sediciosos, as autoridades metropolitanas e coloniais não 

puderam ignorar a latência de problemas que, indispondo setores da 

elite mineira e do governo luso desde 1789, passariam a ser 

reavaliados à luz dos próprios significados e alcances das políticas 

reformistas. 

É assim que, já na fala do então vereador Dr. Diogo Pereira de 

Vasconcelos, pronunciada em sessão solene da Câmara de Vila 

Rica, em 22/05/1792, em regozijo pelo suplício de Tiradentes, se por 

                                                      
53 Carta Régia de 15 de Outubro de 1990. RIHGB, Rio de Janeiro, vol. 48, tomo 37, 
parte 1, p. 17. 
54 Memória do êxito que teve a Conjuração de Minas e dos fatos relativos a ela 
acontecidos nesta cidade do Rio de Janeiro, desde o dia 17 até 26 de Abril de 
1792, anônima. RIHGB, Rio de Janeiro, tomo 44, parte 1, p. 141. 
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um lado denunciava-se os perversos "frutos da sedição", refletindo o 

temor geral instaurado pela "Festa do Despotismo", por outro, a 

devida obediência ao trono luso era justificada não somente pelas 

"leis fundamentais e as da sucessão", mas pelos "motivos de 

interesse", pelas "recompensas que devem esperar os vassalos 

beneméritos".55 

Esta comum condição - que englobava tanto o ser "Brasileiro" 

(expressão que povoa seu discurso), quanto o ser um "povo 

português" (expressão que aparece sob a ressalva "assim vos devo 

chamar") - embora expressasse um sentimento de pertencimento 

político mais geral, próprio ao Antigo Regime, politizava-se mediante 

a conotação de igualdade que imprimia aos habitantes dos dois 

hemisférios, já que não existiria qualquer "diferença entre uns e 

outros; todos têm o mesmo Rei, a mesma Pátria comum", sendo, 

portanto, merecedores de iguais benefícios. Em outros termos, 

tornava-se evidente que a adesão ao referencial político mais geral, 

cuja primeira tentativa de ruptura fora a Inconfidência, estava 

ancorada na contemplação de "interesses locais". 

Se considerarmos que tais interesses tinham como principal meio de 

viabilização o acesso das oligarquias mineiras a cargos 

administrativos na Capitania, identificaremos nas disputas em torno 

da ocupação destes - posteriormente referidas por Felício dos Santos 

como o problema da "prepotência dos funcionários" reais, extremada 

em Vila Rica 56  - as raízes de um incipiente antilusitanismo, 

progressivamente traduzido num "ódio difuso aos portugueses" 

(CARVALHO, 1997: 58). No momento considerado, contudo, este não 

radica na afirmação da diferença - e, portanto, na tentativa de esboço 

de uma identidade avessa à portuguesa - mas na aversão a qualquer 

                                                      
55 Fala do Dr. Diogo Pereira de Vasconcelos, em sessão solene da Câmara de Vila 
Rica, em regozijo pelo fracasso da Inconfidência, 22/05/1792. APM, Fundo/Coleção 
- Inconfidentes. O documento está publicado na RAPM, ano I, julho/set 1896, pp. 
401-415. Não devemos esquecer que o próprio Diogo de Vasconcelos não escapou 
às suspeitas de cumplicidade na Inconfidência, tendo sido objeto de devassa em 
1789. 
56 SANTOS, Joaquim Felício dos. Memórias do Distrito Diamantino. 1976. 4 ed., 
Belo Horizonte, MG, Itatiaia, p. 270. 
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atitude de desrespeito à pretendida igualdade entre vassalos dos dois 

hemisférios. Neste sentido, seu potencial de politização estava 

fincado nesta invertida forma de negação da dependência colonial, 

expressa não pela tentativa de ruptura com Portugal, mas pela 

afirmação das condições da unidade. 

Incisiva e desconfortável aos olhos dos funcionários régios, a questão 

preocupava o poder central, alertando-o para o potencial 

revolucionário guardado pela distinção entre "vassalos europeus" e 

"vassalos americanos". É assim que, uma correspondência régia 

dirigida ao então Governador da Capitania, Bernardo José de Lorena, 

em 1799, advertia-o "que os seus vassalos são todos Portugueses, e 

todos igualmente aptos para qualquer parte dos seus domínios, e que 

nunca permitirá que ninguém se lembre de fazer entre eles 

distinções, e que ouse lembrar, que o vassalo nascido na Beira não 

pode ter e ocupar empregos em qualquer lugar, vila, ou povoação dos 

seus domínios".57 

Em suma, é lícito afirmar que, no contexto da propagação das 

reformas e princípios ideológicos formulados por D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho - e a despeito da grande distância entre a "mudança sócio- 

econômica e a elaboração da política" reformista (MAXWELL, 1978: 

240) - as elites mineiras, chamadas a participarem ativamente da 

reorientação da política imperial, deram transparência a estas 

demandas locais, cuja contemplação fundava, em último caso, as 

condições da obediência e unidade. Neste sentido, encaminhando 

evidências e sugerindo recomendações aos reformistas do Reino, os 

membros das Câmaras municipais, conjuntamente às instruções de 

"brasileiros eruditos" acerca da melhor forma de aproveitamento do 

potencial natural da Capitania, deram um mais específico contorno ao 

genérico princípio da reciprocidade de interesses entre as partes, 

fundando os termos sobre os quais se processaria a negação da 

condição colonial, a partir de 1808, bem como os referenciais que 

dariam tangibilidade às novas identidades coletivas em construção. 

                                                      
57 Distinção entre vassalos europeus e vassalos americanos, por Luiz Beltrão de 
Gouvêa de Almeida, em nome de Sua Alteza Real. Mafra, 23 de Outubro de 1799. 
RIHGB, Rio de Janeiro, tomo 46, parte I, 1883, pp. 237-238. 



70 
 
 

 

 

 

 

Até onde pudemos averiguar, esta negociação pautava-se por dois 

objetivos básicos, para os quais convergiam as reivindicações em 

causa. Por um lado, o desenvolvimento das potencialidades locais - já 

à luz da nova realidade sócio-econômica da Capitania - perspectiva 

sob a qual os oligarcas mineiros passavam a vislumbrar a própria 

especificidade de suas condições sociais, definida pela 

maiorproximidade com o que entendiam ser a Capitania "eleita" pelo 

soberano 58  e, portanto, justificadoras de maiores autonomias e 

competências políticas 59 . Daí o reenfoque do diagnóstico 

decadentista - imputado à "ignorância dos mineiros" 60  e às 

dificuldades e altos custos impostos ao seu trabalho61, bem como à 

"falta de indústria, ociosidade, vícios da plebe, luxo sem meios, e 

bazófia mesmo da maior parte dos particulares" 26 62-, ancorando as 

políticas reformistas nos novos ideais de prosperidade, trabalho, 

civilização 63  e justificando soluções que deveriam passar pelos 

"meios mais suaves", combinando "sempre o interesse da causa 

pública com a conservação dos particulares".64 

                                                      
58 Carta de D. João Manuel de Menezes, Capitão General de Minas Gerais, para o 
Governador Bernardo José de Lorena, de 03 de setembro de 1801. APM, Seção 
Colonial, cód 278, p. 19 v. 
59 Em estudo recente, Cláudia Damasceno analisa o modo como a participação 
destas elites locais na "construção da coisa pública" eram, dentre outras, razões 
apresentadas por seus administradores na disputa por títulos honoríficos, e funções 
administrativas, no processo de elevação dos arraiais a Vilas e destas a Cidades. 
(DAMASCENO, 2003: 39-51). 
60 COUTO, José Vieira. Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, seu território, 
clima, e produções metálicas; sobre a necessidade de se restabelecer e animar a 
mineração decadente do Brasil; sobre o comércio e exportação dos metais, e 
interesses régios, de 1799. RIHGB, 2a ed. Rio de Janeiro, tomo 11, 1871, pp. 300-
320. 
61 OTTONI, José Eloi. 1908. Memória sobre o estado atual da capitania de Minas 
Gerais, de 1798. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, n. 
30, pp. 3030-318. 
62 SAAVEDRA, Basílio Teixeira de. Informação da Capitania de Minas, de 30 de 
março de 1805. In: RAPM, 2: 637-83, pp. 675-677. 
63 CHAMON, Simone. Festejos Imperiais: festas cívicas em Minas Gerais (1815-
1845). 2002. Bragança Paulista, SP, EDUSF, p. 68-80. 
64 Registro de Cartas do Governador Pedro Maria Xavier de Atayde e Mello às 
Câmaras, Juízes e outras autoridades da Capitania, 19 de dezembro de 1807. 
APM, Seção Colonial, cód. 315, p. 42. 
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Se esta última convicção justifica as críticas que, em 1806, o então 

Governador Ataíde e Mello dirigia aos pesados direitos pagos sobre 

gêneros importados pela Capitania - exemplo de "fidelidade" e 

"patriotismo" e da arrecadação do Real Erário 65  - bem como as 

ressalvas com as quais os membros da Câmara de Ouro Preto 

receberam o Alvará de 20 de outubro de 1795 66, os novos ideais 

seriam, progressivamente, convertidos nos referenciais das elites 

mineiras. Sob estes, embora se preservasse o entendimento da 

sociedade como um prolongamento do Estado e o Monarca como 

"Senhor Independente e Absoluto do seu Patrimônio" 67 , o 

reconhecimento da igualdade e da reciprocidade de interesses 

abriam, já então, a brecha para o esboço de uma nova identidade, 

dada não pela ruptura com Portugal, mas com os entraves impostos 

pelo estatuto colonial.68 

                                                      
65 Ofícios do Governador às Secretarias de Estado e respostas às Ordens Régias, 
pelo Governador Pedro Maria Xavier de Ataíde e Mello, de 11 de janeiro de 1806. 
APM, Seção Colonial 303, pp. 51-53. 
66  Em parecer enviado ao então governador da Capitania, o Visconde de 
Barbacena, recusariam a possibilidade de um imposto adicional - que 
estabelecesse um "equivalente racionável com que o mesmo Erário se possa 
ressarcir", conforme sugerido pela Rainha - ou a fixação prévia de "uma tarifa 
moderada dos Direitos" que deveria pesar sobre as manufaturas de ferro "nas 
Fábricas do País". Conferir: Parecer enviado pela Câmara de Ouro Preto ao 
Visconde de Barbacena, sobre Alvará de 1795. APM, Fundo CMOP, cx 67, docs 54 
e 69. 
67 Na perspectiva do poder metropolitano, as reformas mais audaciosas no sentido 
de distender os laços do sistema colonial foram projetadas por D. Rodrigo de Souza 
Coutinho, em sua Memória sobre o Melhoramento dos Domínios de S. Majestade 
na América, de 1797. Aqui, porém, embora a reciprocidade de interesses entre as 
partes imperiais fosse assentada na idéia de que "os nossos Domínios 
Ultramarinos" devam ser concebidos como "Províncias da Monarquia" - fugindo, 
portanto, à odiosa denominação de "colônia" - as reformas preservavam os 
entraves impostos pela condição colonial, o que fica evidente pela restrita 
permissão para o estabelecimento de manufaturas nos Domínios, devendo a 
Agricultura "ainda por muitos séculos ser-lhe mais proveitosa do que as Artes, que 
devem animar-se na Metrópole". Conferir: Memória sobre o Melhoramento dos 
Domínios de S. Majestade na América.Registro de Cartas do Governador Pedro 
Maria Xavier de Atayde e Mello às Câmaras, Juízes e outras autoridades da 
Capitania, 19 de dezembro de 1807, op. cit. 
68  2 Na perspectiva do poder metropolitano, as reformas mais audaciosas no 
sentido de distender os laços do  sistema colonial foram projetadas por D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, em sua Memória sobre o Melhoramento  dos Domínios de S. 
Majestade na América, de 1797. Aqui, porém, embora a reciprocidade de interesses  
entre as partes imperiais fosse assentada na idéia de que “os nossos Domínios 
Ultramarinos” devam ser  concebidos como “Províncias da Monarquia” – fugindo, 
portanto, à odiosa denominação de “colônia” – as  reformas preservavam os 
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Por outro lado, condicionando o potencial de politização destes novos 

referenciais identitários pesou o modo como as elites mineiras 

avaliaram os riscos de uma atitude desruptiva com o poder central, 

tendo em vista o contexto social e racial da Capitania. Neste ponto, 

além do elevado percentual escravo - estimado em 46,4% da 

população total, para o ano de 180569 -, interessa frisar que Minas 

contava com um contingente de pardos, mulatos e negros, livres e 

forros, em permanente expansão e integração às diversas profissões 

e atividades, ocupando predominantemente os "setores menos 

privilegiados", como o "artesanato, serviços em geral e jornaleiros", 

mas também na condição de proprietários de escravos, ligados ao 

comércio, ou em cargos civis e militares (COSTA, 1992: 93). 

Minas no contexto da "acomodação": As 

relações de poder, as práticas políticas e a 

tessitura das identidades 

Se numa sociedade marcada pela "vontade da distinção" e 

trespassada pelo reconhecimento da "escravidão como um valor" 

(SILVEIRA, 1997: 139) este fato era por si só inquietante, impingindo 

fluidez aos referenciais de estratificação, na conjuntura política da 

"acomodação", ele ganharia complexidade, pautando as relações 

com o poder central. 

Primeiramente, por agravar a já difícil compreensão do "lugar de cada 

um em um universo cujos critérios de ordenação eram díspares e 

                                                                                                                 
entraves impostos pela condição colonial, o que fica evidente pela restrita  
permissão para o estabelecimento de manufaturas nos Domínios, devendo a 
Agricultura “ainda por muitos  séculos ser-lhe mais proveitosa do que as Artes, que 
devem animar-se na Metrópole”. Conferir: Memória  sobre o Melhoramento dos 
Domínios de S. Majestade na América.  
69 Segundo estudo de Bergard, esta é ainda uma fase caracterizada pelos efeitos 
do declínio da atividade  
mineradora, com declínio na importação de escravos. Após 1808, a província 
reassumiria sua participação  
neste mercado, sendo responsável pelo comércio de cerca de 40,7% dos escravos 
saídos da Corte. (BERGAD, 1999: 1-25). 
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flexíveis". 70 Além disso, cabe considerar que a perspectiva dos 

benefícios e autonomias contagiava, também, a população livre pobre 

da Capitania, influindo nos seus ânimos. É assim que, em Ofício 

dirigido ao Ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em 17 de Abril de 

1798, o Governador Bernardo José de Lorena referia-se a umas 

"petições (...) dos Homens Pardos e Pretos libertos desta Capitania", 

relativas á concessão de sesmarias, alertando que o "grandíssimo 

excesso em número que levam Pardos e Pretos sobre os Brancos 

nesta Capitania, parece-me será muito prejudicial, se V. Majestade 

favorecer mais em geral àquela casta de gente, do que a tem já 

favorecido, pelas suas sábias e justíssimas Leis (,..)".71 

Por fim, vale sublinhar, fora justamente no seio desta população livre 

pobre, que a experiência baiana de 1798 parece ter ecoado com 

maior força, tensionando o cotidiano das Vilas e arraiais mineiros e 

mobilizando suas autoridades no sentido de aplacarem os diversos 

ensaios de insurreição então perpetrados. Capitaneados 

principalmente por elementos pardos da população, estes 

movimentos ocorreram em diversos pontos das Minas72, engrossando 

o caldo das denúncias das inúmeras "desordens" provocadas por 

homens "Vadios, ladrões e criminosos" que fazem das "mortes, 

roubos, assassínios, e toda a sorte de insultos (...) sua ocupação 

ordinária".73 

                                                      
70  Não é por outro motivo que em sua informação sobre as Minas, Saavedra 
reivindicava: "que uma Lei proibisse aos mulatos a sucessão legítima aos brancos, 
e que aqueles à maneira dos espúrios só obtivessem alimentos"; "que muitos deles 
fossem obrigados a se empregar nos ofícios, e nas artes liberais, para que costuma 
ter muita habilidade (... ) e principalmente proibir que uns pretos possam ter outros 
em escravidão, nem uns mulatos a outros mulatos, e menos que mulatos sejam 
escravos de negros; em cujo artigo tem chegado o abuso a haver filhos que 
compram seus Pais, irmãos a irmãs, e que lhes não deixam gozar plena liberdade". 
Conferir: SAAVEDRA, Basílio Teixeira de. Informação da Capitania de Minas, de 30 
de março de 1805. op cit. 
71  Registro de Ofício do Governador Bernardo José de Lorena ao Ministro D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, de 17 de Abril de 1798. APM, Seção Colonial, Cód. 
276, p. 26v. 
72 Sobre insubordinação dos pardos milicianos do Distrito de Itabira do Mato Dentro 
(região metalúrgica de Minas), conferir auto do Juiz Ordinário Manuel Teixeira da 
Silva, de Vila Nova da Rainha, de 1798. APM, Secretaria de Governo, cx. 40, doc. 
46. 
73 Correspondência da Câmara da Barra do Rio Grande do Sul de 09/12/1798. 
APM, Fundo: Secretaria de Governo (SG) 41, doc 07. Vale mencionar, ainda, a 
tentativa de sublevação liderada pelo Capitão do Regimento dos Pardos de 
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Ao invés de apresentarem-se como "camada intermediária" (PRADO 

JUNIOR, 1969) e "desclassificada" (MELLO E SOUZA, 1992: 99), 

estes grupos revelaram-se, profundamente embricados nas práticas 

mercantis, capazes de se articularem social e economicamente, 

ascendendo, em casos não pouco freqüentes, à condição de 

proprietários e escravistas. Mediante tais casos, fragiliza-se 

sobremaneira o potencial coesivo desta última condição, referencial 

indiscutível das elites estudadas, mas atravessado por flagrantes 

diversidades, seja no concernente às relações com a terra e a 

propriedade, seja no que diz respeito à condição do indivíduo, 

passível de esgarçar íntimos vínculos com o cativeiro, compartilhando 

de um universo de valores e representações 74  não raras vezes 

ameaçador dos projetos políticos fundados em critérios de 

hierarquização social, racial e étnicos. 

Neste sentido, vale considerar que, se os "motivos de interesse" e o 

ideal de preservação e ampliação de "autonomias" fundavam a 

recusa ao "despotismo", os limites destas reivindicações estavam 

claramente dados pelo consensual desejo de preservação da ordem 

e do senso de distinção social que, no caso das Minas, adensara-se 

em virtude das complexas redes de solidariedade entre estas 

categorias sociais - com destaque para a presença numerosa e ativa 

desta população livre pobre e liberta, majoritariamente mestiça e 

negra, em busca de ascensão econômica e social -, engendrando 

uma sociedade plural, heterogênea e múltipla, no interior da qual as 

identidades coletivas foram construídas e politizadas. 

                                                                                                                 
Mariana, Miguel Ferreira de Souza, contra o qual procedeu-se devassa por ordem 
do então governador Bernardo José de Lorena, sob acusação de que de suas 
"práticas" começaram "a suscitar-se alguma inquietação entre os escravos". 
Conferir: Auto de Devassa a que procedeu o Dr. Ouvidor Geral e Corregedor atual 
dessa Comarca de Vila Rica, Mariana, 24 de outubro de 1798. APM, Fundo SG 40, 
p. 5-23v. 
74 Neste particular, era inquietante a situação dos pardos proprietários, cuja origem 
escrava era rememorada quer pelo estigma da cor, quer pelo pertencimento a 
esferas de sociabilidade fundadas nos padrões hierárquicos da sociedade mineira 
colonial, como eram os casos das Irmandades, permitindo que estes indivíduos 
oscilassem entre uma e outra formas de identificação. Dentre estas últimas 
entidades, destacava- se a de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, 
exclusiva dos negros, bem como a de Nossa Senhora do Amparo, dos pardos. 
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* * * 

Num esforço interpretativo deste último processo, portanto, é correto 

afirmar que, entre 1792-1808, as elites mineiras aderiram ao 

referencial político mais geral - a "mesma família portuguesa" -, 

identificando-se aos "vassalos Europeus", sem que isso anulasse 

sentimentos de pertencimento político de tipo particularista, 

reforçados pelo próprio engajamento nas políticas reformistas que, 

contraditoriamente ao objetivo de ligar estes homens da colônia aos 

destinos do Império como um todo, antes favoreceu seus desperta 

mentos "para os propósitos e medidas políticas que atingia 

diretamente a vida de vilas e arraiais onde moravam" (CHAMON, 

2002: 68). 

Por sua vez, expressivas desta pluralidade de referenciais políticos, 

alinhavadas no interior de redes de solidariedade sempre fluídas, 

efêmeras e conflitivas, as identidades políticas revelam-se reflexas de 

condições sociais e de poder sempre instáveis, esgarçando vínculos 

estabelecidos não por uma positividade - por aquilo que se sabia ser, 

ou que se pretendia vir a ser -, mas pela recusa aos vários sentidos 

de "alteridade" das elites estudadas - o "despotismo", a nrevolução 

racial" e "social", o nantilusitanismo" -, os quais, ameaçando a 

propriedade e as hierarquias constituídas, orientaram as tendências e 

propostas políticas em jogo, ditando as possibilidades de conciliação 

e forjamento da unidade, tanto na sua horizontalidade - intra-elites 

provinciais - quanto na relação vertical com o poder central. 
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NACIONALISMO E ARQUEOLOGIA: O CONTEXTO 

POLÍTICO DA NOSSA DISCIPLINA75 

Margarita Diaz-Andreu 
Departamento de Arqueologia University of Durham – Reino Unido76 

Resumo: 

Neste artigo discute-se como as identidades atuais e, concretamente, 
a nacionalista influem na forma como pensamos sobe o passado. 
Argumentarei que não se pode en tender o trabalho arqueológico fora 
de seu contexto sócio-político, no qual as identida des desempenham 
um papel crucial. A emergência da Arqueologia como uma disciplina 
profissional esteve intimamente relacionada com o êxito do 
nacionalismo como uma opção política que levaria à criação do 
Estado moderno, passando, desta forma, de uma atividade erudita a 
uma disciplina profissional. Farei um contraste entre a prática 
arqueológica desses dois últimos séculos com os diversos períodos 
pelos quais passou o nacionalismo. Terminarei argumentado que, 
apesar dessas mudanças, esta ideologia política ainda mantém sua 
importância e ilustrarei minha hipótese referente à integra ção das 
comunidades indígenas e o patrimônio de seu passado. 
Palavras-chave: Arqueologia e política - Nacionalismo - Patrimônio - 
Indígenas. 

Abstract: 

This article discusses how present identities, and in particular 
nationalism, influence the way in which we think about the past. As I 
will argue, archaeological endeavour cannot be understood outside its 
socio-political context in which present identities play a crucial role. 
The emergence of archaeology as a professional discipline was 
closely related to the success of nationalism as a political option to 
sustain the modern state. Archaeology was, thus, transformed from an 
erudite enterprise to a professional disci pline in a specific political 
context ruled by the success of nationalist ideology. I will contrast 
archaeological practice with nationalism in its various periods. Despite 

                                                      
75 Diaz-Andreu, M. (2006). "NACIONALISMO E ARQUEOLOGIA: O CONTEXTO 
POLÍTICO DA NOSSA DISCIPLINA." Revista Aulas: Dossiê Identidades Nacionais 
2(2): 35. 
76  Traduzido por Andrés Alarcon, com a autorização da autora, e revisado por 
Glaydson José da Silva. O tradutor optou por manter as regras editorias do original. 
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changes in nationalism, it still maintains its importance in an analysis 
of current devel opments in world archaeology. In this light I will 
discuss the integration of indigenous communities into the 
management of the past. 
Key words: Archaeology and politics - Nationalism - Heritage - 

Natives. 
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Toda disciplina científica tem uma história atrás de si, que 

determinados membros dentro da comunidade científica tem se 

dedicado a pesquisar e descrever. Quem se interessa pelo passado 

da arqueologia pode conferir as magníficas obras de caráter geral 

produzidas por Glyn Daniel (Daniel 1975), Arnaldo Momigliano 

(Momigliano 1955, 1950), Bruce Trigger (Trigger 1989), ou Alain 

Schnapp (Schnapp 1993), citando só as mais conhecidas. 

Em um plano mais concreto, para a Historiografia de cada país exis 

tem obras mais específicas, de caráter geral ou particular como as do 

Alessandro Guidi (Guidi 1998) ou Marcelo Barbanera (Barbanera 

1998), na Itália, Ernst Wahle, na Alemanha (Wahle 1950,1951), Pedro 

Funari (Funari 1992), no Brasil, Ignácio Bernal (Bernal 1979) e Luis 

Vázquez Leon, no México (Vázquez Leon 1996), Chakrabarti 

(Chakrabarti 1988) na Índia, etc., contudo, todas essas histórias da 

arqueologia adotam uma perspectiva internalista, ou seja, discutem, 

fundamentalmente, que autor disse que coisa em que época e o 

efeito das idéias deles no pro gresso da ciência. O ponto de vista que 

esses autores oferecem se po deria caracterizar como uma luta 

heróica desenvolvida por sábios e va lentes intelectuais/arqueólogos 

(poucas arqueólogas são consideradas nessas histórias) na sua 

conquista do conhecimento do passado. De vez em quando, em um 

ou outro texto aparecem comentários sobre o papel político que a 

disciplina teve em tempos de crise, fundamentalmente du rante 

regimes totalitários como o Nacional Socialismo na Alemanha ou o 

Fascismo na Itália. Mas a impressão que dão essas obras é que esta 

re lação com a política é conjuntural, que nunca teve maior 

importância no desenvolvimento da arqueologia como teoria política. 

Se recorremos a outras disciplinas humanísticas como a História, 

porém, encontramos outro ponto de vista. Como aponta R. Kühln: 

"Um livro de história nunca se limita à 

narração asséptica, à informa ção neutral 

dos fatos. A mera seleção de dados por si 

mesma requer um juízo sobre o que é 

essência ou não. Toda exposição histórica 

contém - explícita ou implicitamente - uma 

interpretação específica das causas, dos 

fatores condicionantes e das forças que 
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conduziram ou impediram certo 

desenvolvimento histórico... Ou seja, não 

existe uma exposição histórica 

"cientificamente pura", dado que todos os 

discursos e explicações têm implicações 

políticas." (Külhn 1985). 

Nesses últimos anos, no campo da história da arqueologia, tem ha 

vido autores que têm adotado uma postura mais crítica (Mora 1998; 

Patterson 1995). Estes, sem esquecer o desenvolvimento das idéias 

tão habitual nos trabalhos dos autores já citados - visto que o saber 

sobre como se transformou o conhecimento também é importante - 

deram uma importância maior ao contexto sócio-político no qual se 

produz o devir histórico da arqueologia. O meu intuito nesse artigo 

estará em concentrar-me, precisamente, nesse contexto, 

sintetizando, dessa for ma, idéias que já desenvolvi em outras 

pesquisas por mim publicadas já há vários anos, principalmente em 

inglês (confira-se a bibliografia final). Concretamente, meu intuito será 

descrever a relação entre a arqueolo gia como disciplina científica e a 

ideologia política do Nacionalismo. Ten tarei explicar até que ponto 

ambas estão interconectadas e como é pos sível ligar o surgimento 

do nacionalismo com uma transformação radical nos estudos do 

passado arqueológico. A partir do êxito do nacionalismo como teoria 

política, em fins do século XVIII, a arqueologia deixou de ser uma 

atividade secundária para converter-se em um fazer profissio nal. A 

nova importância que adquiriu o conhecimento sobre o passado levou 

o Estado-nação a fornecer as subvenções indispensáveis para criar e 

manter um corpo de profissionais, para que a arqueologia se tornasse 

uma disciplina universitária, para estabelecer novos museus especial 

mente dedicados a exibir antiguidades e, também, para promulgar 

legis lações com o intuito de proteger o labor arqueológico e o estudo 

do pas sado. Uma vez aclarada esta relação entre a ideologia política 

do nacio nalismo e a institucionalização da arqueologia, refletirei 

sobre a relação entre o desenvolvimento das idéias na arqueologia - 

fundamentalmente o historicismo cultural, tão influente ainda - e o 

contexto político no qual se deu. 
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A Nação e o Passado 

A primeira pergunta que vou responder, para explicar a hipótese 

sobre a relação entre arqueologia e nacionalismo, é por que o 

passado é rele vante para este último. Se recorremos ao livro de 

Alain Schnapp (1993), ou a autores como o Richard Bradley (Bradley 

1996,1998), fica claro que o estudo do passado se produziu muito 

antes da emergência desta dita teoria política, que a memória 

histórica existe desde épocas tão an tigas como o Neolítico europeu, 

as primeiras sociedades com escrita, as épocas clássicas, gregas e 

romanas, e durante a Idade Media. Inclusive, pode se pensar que 

essa importância do passado já esteve presente muito antes, entre os 

caçadores-coletores (Layton, 1989b). Embora seja reconhecida a 

transcendência do conhecimento sobre o passado e, às vezes, dos 

restos de cultura material que dele provém, temos certeza  que só a 

partir dos séculos XIV e XV foi que se permitiu, a determinados 

indivíduos da sociedade, se especializar no estudo do passado e nos 

seus vestígios de uma forma mais definitiva e contínua. É nesse mo 

mento, quando se produziu uma transformação radical nesse 

interesse que estão as primeiras raízes a raiz do processo que, 

depois de três sé culos, levará à aceitação da arqueologia como 

disciplina científica. 

Nos séculos XIV e XV se deu uma mudança de tipo social e político 

na Europa que levou, em definitivo, ao surgimento do estado 

moderno. Nessa Europa em transformação, as elites começaram a se 

interessar pelas antiguidades de uma forma nunca antes vista, nem 

sequer duran te a época romana, tempo quando as estatuas gregas 

atraíram muita atenção. O que as elites renascentistas procuravam 

nas antiguidades era simbolizar seu poder com metáforas diferentes 

daquelas usadas du rante o período medieval. Em sua luta contra o 

poder eclesiástico, a lin guagem da Antigüidade - principalmente da 

Antigüidade Clássica - a portou a sua importância como nunca antes. 

Dessa forma, passou a ser habitual que um individuo poderoso 

recorresse ao passado como forma de mostrar seu lugar dentro da 

sociedade, como já acontecera em Babi lônia, Grécia ou Roma 

(Schnapp 1993). A partir dos séculos XIV e XV, primeiro na Itália, 

esse tipo de argumento passou a ser, por assim dizer, um 

requerimento, e, por esse motivo, as elites políticas começaram a 
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contratar antiquários que lhes deram o prestigio que precisavam (Ro 

senberg 1990). Essa moda, que começou na Itália, foi copiada mais 

tar de em outros paises europeus, a partir dos séculos XV e XVI 

(Schnapp 1993), pois a nova expressão da autoridade permitia às 

elites reivindi carem o poder secular e deixar definitivamente para 

trás, definitivamen te, o código político medieval. Por trás dos 

problemas religiosos do século XVII, durante o Iluminismo do século 

XVIII, a linguagem baseada nos clássicos adquiriu, mais uma vez, 

uma importância maior do que a ado tada pelos movimentos pré-

românticos que também se desenvolveram nesse tempo (Smith 

1976). A racionalidade adquiriu um lugar funda mental nesse século. 

Idéias como "utilidade", cidadania, nação, etc., começaram a ser 

usadas com uma freqüência cada vez maior (Mora 1998). 

A partir do último terço do século XVIII, no plano político, as idéias do 

Iluminismo começaram a frutificar em uma série de revoluções: a de 

1776, que permitiu a independência dos Estados Unidos, a de 1783 

na Holanda, a de 1789 na França, e mais outras que se deram na 

Europa e na América Latina, que resultaram na independência de 

quase todo o continente americano nas primeiras décadas do século 

XIX. Em todos esses países, a racionalidade iluminista, levada a sua 

conseqüência lógi ca, levaria as classes médias a rechaçar os 

governantes que não resul tassem úteis para a nação. Pela primeira 

vez foi possível questionar a legitimidade política do sistema que 

governara praticamente todo o mundo ocidental desde a queda do 

Império Romano: a monarquia e o sistema social ligado a ela no qual 

a cada vez maior classe média não possuía espaços. Mas, sendo a 

monarquia a base do estado até esse momento, já logo, um novo 

conceito, a nação, substituiu-a. 

"Nação" era uma palavra de origem latina que se havia empregado 

tanto em latim como em suas línguas derivadas, desde a época 

romana; significava "lugar de origem", fazendo referência tanto à 

cidade, como a região, comarca ou país. Esse uso, tão amplo, ficou 

mais restrito a partir do fim do século XVIII, quando começou a se 

utilizar, basicamente, para se referir ao território do estado. Porém, é 
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necessário clarificar logo que os pesquisadores, especialistas no 

estudo do nacionalismo, distinguem dois tipos básicos de definição de 

nação ligadas a duas formas de nacio nalismo: nacionalismo cívico 

ou político e nacionalismo cultural e étnico. 

O nacionalismo que nascera junto com a Revolução Francesa de 

1789 (dentre todas as revoluções já citadas, a mais popular) foi o na 

cionalismo cívico ou político. Mas, somos nós quem o definimos 

assim porque nesse tempo a palavra "nacionalismo" não era utilizada; 

só te mos documentado o uso desse conceito a partir de 1812 na 

França e 1836 na Inglaterra (Huizinga 1972:14). O que efetivamente 

aconteceu nessa época, com uma ênfase maior, foi o uso da palavra 

"nação". Para o nacionalismo cívico ou político, o conceito "nação" 

estava ligado a con ceitos herdados do Iluminismo neoclássico, que 

ora se associaram inti mamente com a nação: cidadania, território, 

direitos e deveres iguais para todos os cidadãos, educação universal 

e ideologia cívica (Smith, 1991: 9-10). A importância da Historia 

antiga como modelo do qual a prender sobre a sabedoria do passado, 

como já vimos, começou no sé culo XVIII e se consolidou nesse 

momento. A nova importância dada à educação significou a abertura 

de museus para expor objetos que pro cediam da Antiguidade 

Clássica, o que implicou a criação de postos de trabalho para 

profissionais que se encarregariam deles e, portanto, im plicou 

também a necessidade de incluir a arqueologia como disciplina do 

ensino universitário o da educação superior. Ou seja, o nacionalismo 

cí vico levou a arqueologia a ser institucionalizada: já não eram os 

poucos antiquários de séculos anteriores, reis, nobres ou pessoas 

com meios econômicos, mas o corpo profissional de arqueólogos 

subvencionados pelo estado. A arqueologia deixou de ser uma 

atividade à qual só podi am aceder uns poucos com os meios 

econômicos ou que contavam com apoio, para se tornar uma 

disciplina científica com um número cada vez maior de profissionais 

ligados a ela. 

Mas, como a nova nação tinha de ser coerente com os princípios de 

utilidade iluministas, num primeiro momento, só os estados de maior 

tamanho conseguiram ser reconhecidos como nações; para as 

unidades políticas de menor tamanho, que foram julgadas como 

opostas ao bem fazer político foi negado, portanto, o caráter de 
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nação. Essas idéias, conseqüentemente, restringiram o número de 

nações possíveis a algu mas poucas, localizadas, principalmente, na 

Europa Ocidental - França, Reino Unido, Espanha...- e na América, 

onde, claramente, os novos Es- tados-nações superaram em 

tamanho os europeus. Salvo exceções - o caso da Dinamarca é o 

único que me ocorre, e dele vou me ocupar mais adiante - só será 

nesses países onde veremos surgir a arqueologia pro fissional, uma 

arqueologia, em princípio, enfocada no estudo do clássico, o que 

dificultará seu sucesso na América. 

Esse critério de tamanho é o que permitiria o sucesso das idéias na-

cionalistas, do tipo unificador, tanto na Itália como na Alemanha. Mas 

a criação de novos estados a partir de nações significou uma 

mudança ra dical no nacionalismo. Até esse momento o estado foi o 

gerador da na ção. Surgiu, a partir da unificação desses dois países, 

a possibilidade de que fosse a nação a gerar o estado. As unificações 

da Itália e da Alema nha, em 1870 e 1871, evidenciaram uma 

mudança radical do naciona lismo, já que o nacionalismo cívico ou 

político deu passo ao nacionalis mo cultural ou étnico. Ele provém 

das idéias pré-românticas do século XVIII (Smith 1976), na qual a 

nação estava ligada com outras idéias di ferentes. A justificativa para 

a união de países como Itália ou Alemanha só podia se dever à 

existência de umas características comuns que fusionaram, de forma 

natural, a uma série de povos, de maneira que torna vam legítima a 

defesa da sua existência como nação e, portanto, seu direito a exigir 

a independência política. 

Os traços comuns que uniam a nação étnica ou cultural podiam ser 

de tipos diferentes: em primeiro lugar, uma cultura, demonstrada em 

costumes semelhantes e/ou uma língua compartilhada. Além disso, 

em alguns casos, uma mesma religião, etnia ou raça; em segundo 

lugar, uma descendência comum. Para tudo isso, a História própria 

de cada nação tinha um papel fundamental legitimador. Se até esse 

momento a subvenção do estado esteve voltada à arqueologia 

clássica, agora, na Europa, conhecer-se-iam outras épocas - pré-

histórica e medieval - que passariam a ter um papel central. Porém, a 
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situação na América era di ferente. As populações anteriores à 

conquista não estavam ligadas às elites européias. Frente a isso, a 

resposta geral foi ignorar esse tipo de arqueologia, negando um 

passado histórico aos povos indígenas e res-tringindo o relato 

histórico nacionalista à época do processo de coloniza ção levada a 

cabo pelos antepassados europeus. Na América - como também 

acontecesse na Austrália - a arqueologia se limitaria a ser par te da 

antropologia, ou seja, não inclusa no campo das pesquisas históri 

cas. A exceção a essa atitude vai se achar no México, onde o 

discurso nacionalista, desde o começo, se apropriou do indigenismo. 

Assim, su cedendo um primeiro momento que fracassou por conta 

das turbulên cias políticas do país, durante a maior parte do século 

XIX, e principal mente no XX, as elites políticas começaram a 

subvenção sistemática do estudo do passado pré-colombiano, aquele 

das grandes civilizações do vale do México e de Yucatán. 

 A institucionalização da Arqueologia e os 

problemas da pré- história. 

Como já expliquei na secção anterior, o surgimento do nacionalismo - 

num primeiro momento, o nacionalismo de tipo cívico - como teoria po 

lítica levou à institucionalização da arqueologia. A primeira prova de 

que isso aconteceu foi a criação dos museus, ainda que sempre seja 

possível procurar por outros precedentes. A força adquirida pelos 

estudos da an tiguidade clássica e a importância dada aos objetos 

que provieram dela levaram, já durante o século XVIII, a um 

preocupante comércio de anti guidades, com base na cidade de 

Roma. A desaparição de obras ia con tra o bem comum, contra a 

educação do cidadão e, portanto, durante esse século, numa data tão 

anterior como 1733, se criaria o primeiro museu aberto ao público, o 

Museu do Capitólio (ao qual mais tarde uniu, também na Roma, em 

Pio Clementino, em 177177) (Arata 1998)78. Por outro lado, algumas 

coleções particulares deram lugar a museus. Uma coleção que 

acabou como propriedade privada foi a adquirida por Sir Hans 

Sloane, que comprou ao estado de Toscana a coleção de obras 

                                                      
77 (Esse trecho está escrito dessa forma no original, Nota do tradutor.). 
78 Outro museu, aberto ao publico anos antes, o Ashmolean de Oxford, de 1683, 
parece que incluía algumas antiguidades nas suas coleções (Simock 1984). 
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clássicas reunidas durante três séculos pela família Médici (Pomian, 

1992:42). Sloane deixou a coleção nas mãos do estado britânico que, 

em 1753, decidiu abrir um museu que, finalmente, em 1759, resultou 

no Museu Britânico. Essas tendências neoclássicas iluministas foram 

apanhadas e acrescentadas pelo nacionalismo cívico. Assim, durante 

a revolução francesa, em 1793, o estado francês decidiu abrir o 

Museu do Louvre (Gran-Aymerich 1998). Tenho de apontar que o 

outro tipo de nacionalismo, o étnico ou cultural, como já dissera 

anteriormente, só começou a ter sucesso a partir de 1870, esteve 

presente desde o princi pio e também levou à criação de museus. Um 

exemplo foi o Museu de Monumentos Nacionais, aberto em Paris, 

onde se exibiram monumentos góticos e renascentistas. Porém, a 

comparação entre o devir deste mu seu e o do Louvre é significativa. 

Enquanto para o último não deixaram de enviar obras por conta das 

campanhas de Napoleão Bonaparte, os encarregados do Museu de 

Monumentos Nacionais ficaram todo o tempo se queixando pela falta 

de uma sede adequada e pelo desinteresse ge neralizado, gerado 

pela instituição (Gran-Aymerich 1998:38). Alias, em outros paises, 

esses museus dedicados às antiguidades tiveram um su cesso maior. 

Esse foi o caso de Dinamarca, onde o Museu Nacional foi criado em 

1807, ou no México, onde o Museu Nacional abriu as portas em 1825 

(para fechá-las pouco tempo depois, mas essa é outra história) 

(Florescano 1993). 

À criação de museus seguiu a profissionalização dos arqueólogos - 

que, significativamente, ao longo do século XIX deixaram de ser 

chama dos antiquários - e a criação de instituições que justificavam o 

seu la bor. Assim, em 1821, na França, foi criada École des Chartes, 

onde se ensinaria arqueologia - ou, para ser mais preciso, a 

paleografia (Sch napp, 1996:53). Esta instituição seria copiada em 

outros paises como na Espanha, onde a Escuela Diplomática abriria 

as portas em 1856 (Peiró Martín e Pasamar Alzuría 1996). Na 

França, o Comité de Estudos Histó ricos, que se dedicara à proteção 

e restauração dos monumentos histó ricos, nasceu em 1834 

(Schnapp 1996:54). A criação de Comissões de Monumentos na 
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França, em 1830, aconteceu, igualmente, na Espanha, embora só 

que alguns anos mais tarde, em 1844 (Díaz-Andreu 1994). 

 Nesse último país, só seria até 1868, quando o Cuerpo Facultativo 

de Archiveros y Bibliotecarios incluiu em seu nome o dos antiquários 

(os quais, só a partir de 1900 se denominariam oficialmente como 

arqueó logos). 

Toda essa institucionalização já referida está ligada aos estudos 

clássicos fundamentalmente e, também, mas com menor êxito, aos 

me dievais. Aliás, a pré-história teve dificuldades para alcançar o 

nível das suas irmãs maiores. Existem varias razões para explicar 

uma rápida ins titucionalização da pré-história (Schnapp 1993:321). 

Dava-se prioridade absoluta às fontes escritas e elas, logicamente, só 

eram válidas a partir da época proto-histórica. Isso se devia, 

principalmente, pela pouca so fisticação que adquiriram os estudos 

sobre cultura material, com exce ção do estudo de moedas e obras 

de arte antigas que não são pré- históricas. Para que se aceitasse a 

pré-história teve-se de se desenvol ver os métodos tipológico e 

tecnológico e impor o critério estratigráfico como forma de arrumar o 

material. Isso só aconteceu durante o percur so do século XIX. Não é 

casualmente que um dos paises onde se deram vários dos passos 

mais importantes para isso acontecer tenha sido a Di namarca. Uma 

série de derrotas militares provocou, nos começos do sé culo, não só 

a perda definitiva da frota que, até então, tinha sido o or gulho do 

país, mas, também, de grande parte de seu território. Isso fa ria com 

que as desmoralizadas elites políticas e as classes médias pro 

curassem justificar a existência da Dinamarca em outros tipos de 

razão. Recorreu-se à arqueologia, à qual tanta importância se havia 

dado no memorável século XVII (Klindt-Jensen 1975; Randsborg, 

1994, Schnapp 1993). Em contraste com a qual a única coisa que 

restava para a Dina marca era solo pátrio, a terra onde os 

camponeses moravam entre as  antiguidades de um passado, 

supostamente, glorioso. A essência da na ção ficou simbolizada 

nesse passado de pedras com inscrições rúnicas e de túmulos pré-

históricos. Essa situação levou a Dinamarca a criar o primeiro Museu 

Nacional no qual as antiguidades próprias - não as clás sicas - 

ganharam uma importância não conhecida em nenhum outro pais. 

Para construir o museu se contrataram especialistas que tentariam 
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arrumar as coleções, com o resultado, por todos já conhecido, da 

elabo ração do sistema das três idades estabelecido por Thomsen 

(Graslund 1981), que posteriormente se exportaria a outros países 

(Bohner 1981; Rodden 1981; Sorensen 1998, etc.). Também na 

Dinamarca se criou a primeira cátedra universitária para o ensino da 

pré-história, em 1855, ocupada por Worsaae, na Universidade de 

Copenhague (Sorensen 1996:34). 

Além disso, a pré-história enfrentou outros problemas que impedi ram 

sua rápida institucionalização. Um deles foi à vinculação entre ar 

queologia e arte, baseada nos objetos artísticos - estatuas e 

monumen tos - na época pré-moderna. Se a nação precisava de um 

passado glori oso para ficar orgulhosa, esse passado ficava mais 

bem representado com objetos de arte que com pequenos 

fragmentos de cerâmica de sig nificado ininteligível para o ser 

humano comum. É significativo que na criação da Escola de 

Diplomática, em 1856, da qual já fizermos referên cia anteriormente, 

a arqueologia se definisse como a ciência que estu dava as obras de 

arte e da indústria sob o exclusivo ponto de vista da antiguidade 

(Peiró Martín & Pasamar Alzuría 1996:146). Os interesses criados 

durante o século XIX impediriam de alguma forma o desenvol vimento 

dos estudos da pré-história. A importância que foi dada a esses 

monumentos se explica também pelo fato de que em toda América, 

só naqueles países que possuíram grandes edificações pré-

colombinas a contecera um primeiro desenvolvimento da arqueologia 

propriamente americana; isso aconteceu fundamentalmente no 

México (Bernal 1879), no sul dos Estados Unidos (Welsh 1998) e, de 

alguma forma, no Peru, que já promulgara - sem muito sucesso - uma 

primeira legislação liga da às antiguidades, em 1811, logo da 

Independência. Também no Peru se criou um Museu Nacional em 

1826 (Bonavia 1984:110, Chávez 1992:43-4). Nos outros paises 

latino-americanos, ou se o fez, como tentei explicar anteriormente, foi 

seguindo as escolas não americanas, permitindo o surgimento de 

especialistas em arqueologia bíblica e clás sica, como aconteceu nos 

Estados Unidos (Patterson 1991) e Canadá (Trigger 1981). 
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Um terceiro obstáculo que a arqueologia pré-histórica teve que su 

perar para que sua institucionalização se desse foi que se aceitasse 

sua versão da historia frente à bíblica. Desde os primeiros séculos do 

cristia nismo, os intelectuais já tentaram conciliar as fontes clássicas 

com a doutrina cristã. Assim, durante o período medieval e os séculos 

seguin tes, uma mistura de heróis troianos, filhos e netos de Noé 

conseguiram povoar o mundo inteiro e fundar as cidades mais 

prestigiosas. Contra essa história mítica, que por repetida tornou-se 

verdadeira, foi que os primeiros pré-historiadores lutaram. O 

problema não foi facilmente re solvido, já que muitos deles eram 

fervorosos crentes. Os longos debates entre a pré-história e o 

evolucionismo social, derivado do evolucionismo biológico de Darwin, 

a partir da sua obra, A origem das espécies, já pu blicada em 1859, 

só foram resolvidos depois de começado o século XX (Trigger 1989). 

Essa falta de aceitação da arqueologia pré-histórica co mo parte da 

historia, explica por que ela, na prática, no mundo ocidental, se 

institucionalizara dentro do campo das Ciências Naturais. Ou se ja, os 

objetos pré-históricos, a maior parte do tempo, não foram envia dos 

para museus arqueológicos, mas para os museus de ciências natu 

rais e foi nas faculdades de ciências naturais que, em muitos casos, 

se começara a dar aulas de pré-história. Os exemplos são diversos. 

O pri meiro que será mencionado é o da Franca, onde a pré-história 

era ensi nada na Faculdade de Ciências de Toulouse, por Cartailhac, 

nos começos do século XX (Boule 1921) e que faria parte do Instituto 

de Paleontolo gia Humana, criado em 1910, com sede em Paris. Na 

Espanha, a Comi- sión de Investigaciones Paleontológicas y 

Prehistóricas (1912-1939) se ria um primeiro ensaio de 

institucionalização da pré-história, com sede no Museu de Ciências 

Naturais, em Madrid, e dirigida, inicialmente, co mo subdiretor e 

depois como diretor por Eduardo Hernandez-Pacheco, catedrático de 

geologia da Faculdade de Ciências de Madrid. Essa situa ção 

também foi freqüente na América Latina, como o demonstra o caso 

argentino - também poderia se pensar em mais outros. Nesse país, 

nos começos do século XX, como narram Gustavo Politis e Irina 

Podgorny, os objetos pré-históricos (indígenas) eram enviados para o 

Museu de Ciências Naturais de La Plata (Podgorny 1997, Politis 

1995). 
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Porém, no Velho Mundo, como veremos no trecho seguinte, a pré- 

história passou das Ciências naturais ao campo da História desde 

princí pios do século passado - aliás, a persistências posteriores, 

como é o ca so de Portugal (Díaz-Andreu 1997 a) - na maioria dos 

países do Novo Mundo, os estudos pré-históricos, ou seja, os pré-

colombianos, continu aram ligados às ciências naturais e, 

posteriormente, à antropologia. A razão para isso acontecer foi o 

evolucionismo do século XIX. No caso das sociedades que 

apresentavam uma clara descontinuidade entre os 

  

 

restos pré-históricos, que simbolizavam o passado das populações 

indí genas desse presente e as populações brancas "civilizadas" que 

as do minavam, a arqueologia serviu para justificar o status quo 

existente (Kuper 1988). A cultura material indígena era semelhante à 

achada nas pesquisas arqueológicas, tanto nos paises colonizados 

(ou nos de inde pendência recente) como neles mesmos. Ou seja, 

seguindo uma lógica evolucionista podia se inferir que, em contraste 

com as populações eu ropéias - e, sobretudo, com aquelas mais 

loiras do norte de Europa - que chegaram acima do progresso 

conhecido até esse momento, as po pulações indígenas não tinham 

evoluído, tinham ficado atrasadas. Como o progresso tecnológico 

estava associado ao progresso social e moral (não pode se esquecer 

que o século XIX foi o da Revolução Industrial, realizada 

fundamentalmente pela classe média, à qual também perten cem os 

arqueólogos), era evidente que do ponto vista moral as popula ções 

indígenas eram igualmente reprováveis. Tudo isso se reunia na 

consideração que delas se tinha de inferiores, tanto genética como 

cul turalmente. Num primeiro momento pensou-se que essa 

prostração pe rante o progresso as conduziria inevitavelmente a sua 

extinção e isso levou à criação de museus que incluíam tanto objetos 

etnográficos como arqueológicos (Bowler 1992; McGuire 1989; 

McGuire 1992; Trigger 1980). Num segundo momento, quando se 

tornou evidente que estas populações não iam desaparecer - pelo 
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menos em massa - a continua ção das coleções justificou-se como 

uma forma de aumentar as poucas informações disponíveis sobre 

esses grupos, de uma época anterior, que sobreviveram até hoje. 

Esses museus, concomitantemente com o labor de arqueólogos e 

antropólogos justificavam a crença de que era dever das nações 

civilizadas - ou da classe civilizada das sociedades américa nas - 

ajudar aos mais atrasados a se desenvolver. Assim, a colonização 

ficava legitimada. 

A mudança que levara a pré-história das ciências naturais à História 

só aconteceu ao final do século XIX e, fundamentalmente, em 

começos do XX, e foi Alemanha a conduziu como protagonista. Essa 

mudança se fundamentou no surgimento de uma teoria arqueológica, 

o historicismo cultural, estando também unida ao auge do 

nacionalismo étnico ou cul tural. Essa teoria teria muito sucesso e, 

apesar das mudanças internas que a afetaram, ainda está vigente e é 

praticada pela maioria de ar queólogos e arqueólogas sem exceção 

de país, língua ou hemisfério. 

O nacionalismo étnico ou cultural na 

arqueologia 

A unificação da Itália e da Alemanha em 1870 e 1871, como já expli 

quei, transformou radicalmente o caráter do nacionalismo de tal forma 

que se o nacionalismo cívico não desapareceu, veio a se integrar ao 

na cionalismo cultural ou étnico. A partir desse momento, 

características como a educação universal ou a igualdade de direitos 

e deveres já não estariam ligadas, necessariamente, ao conceito de 

nação - aliás, ligadas ao conceito de nação democrática. A nação 

começou a se basear, fun damentalmente, na essência que a 

justificava, seja a cultura, a raça ou uma língua comum, mas, 

sobretudo, por um passado comum. Isso le vou a que o passado 

próprio - medieval ou pré-histórico - em oposição ao clássico 

adquirisse, progressivamente, uma importância maior. A mudança 

dificilmente poderia ter se apresentado na Itália, onde o pas sado 

próprio se misturava com o clássico, o que permitiu que continuas se 

o subdesenvolvimento dos estudos pré-históricos (Guidi 1996). Por 

isso não pode nos resultar estranho que a mudança acontecesse na 

A lemanha. 



94 
 
 

 

 

 

 

Os termos utilizados pelas publicações arqueológicas durante a maior 

parte do século XIX para caracterizar um conjunto de pessoas u nidas 

sob um mesmo poder político, e com uma série de traços comuns, 

foram os de "nação", "povo" ou "raça" (sem que esse último conceito 

tivesse as conotações biológicas que mais tarde adquiriria durante o 

mesmo século XIX, e fundamentalmente no XX). Alguns exemplos 

des ses usos são suficientes: em 1797 o inglês John Frere descrevia 

alguns objetos bifaciais do Paleolítico como "armas de guerra, 

fabricadas e usa das por um povo que não utilizava metais" (Daniel 

1975:31). Ou em 1847, o arqueólogo dinamarquês Jens Worsaae 

aludia, de uma forma uma maneira um tanto ilógica, na sua obra 

Primeiras antiguidades da Dinamarca que, "embora agora se 

reconheça que nosso país foi habita do por varias raças diferentes, 

ainda se pensa que todas essas antigui dades têm de pertencer a um 

e só um povo" (Daniel, 1975:39). A pala vra "nação" foi utilizada 

fundamentalmente nos países de línguas româ nicas, mas já no 

século XIX a achamos em países de línguas germâni cas. Assim, o 

britânico Richard Colt Hoare disse, referindo-se ao túmulo megalítico 

irlandês de New Grange, que ainda não era conhecida "a na ção a 

que poderia se atribuir razoavelmente a construção da tão singu lar 

monumento" (Daniel & Renfrew 1988:19-20). 

Esses conceitos de "nação", "povo" e "raça" se substituíram pelo de 

"cultura" durante o percurso do século XIX e, fundamentalmente, 

duran te o XX (Díaz-Andreu 1996 a), o que foi feito no contexto do 

sucesso, cada vez maior, do nacionalismo étnico ou cultural. Porém, 

apontarei que, na França, onde o nacionalismo cívico manteve sua 

popularidade durante mais tempo do que outros lugares, ao lado do 

conceito "cultura" utilizaram - e se utiliza ainda hoje - com 

assiduidade, o de "civilização". O uso do conceito "cultura" começou 

já antes da unificação alemã (ver exemplos em Diaz-Andreu 1996), 

mas, para sua aceitação como parte do vocabulário arqueológico 

especializado foi fundamental o desenvol vimento, nas ciências 

antropológicas, da teoria do historicismo cultural, dos Kulturkreise ou 

círculos culturais formulados por Frobenius em 1898 (Zwernemann 
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1983:31) traduzidos para a arqueologia por Gustaf Kossi- na em 

1911. 

A primeira definição de "cultura arqueológica" só seria feita em 1929 

por Gordon Childe. Mas, antes de continuar esse relato sobre a 

arqueologia, acho importante se perguntar por que essa idéia teve 

tanto sucesso no resto da Europa. Para responder essa questão pode 

se pen sar no contexto no qual se difundiu: a primeira Guerra 

Mundial. Esta su pôs o fracasso rotundo da internacionalização das 

classes operárias que procuraram os seguidores do Marx. Os 

operários de cada país lutaram pela a própria nação e não pela causa 

comum do proletariado. A esse apoio das massas ao nacionalismo 

pode se adicionar outro fato que teria especial importância para o seu 

desenvolvimento. Eric Hobsbawm (Hobsbawm 1990) assinala a 

importância que tiveram os acordos de pós-guerra para a imposição 

do nacionalismo como teoria política. O cri tério nacional foi utilizado 

para redefinir o mapa político da Europa, o que levou não a unir 

diversas unidades políticas em novas nações - co mo já acontecera 

no caso da Itália e Alemanha - mas, a separar estados como o 

Império Austro-Húngaro em diversas nações, em alguns casos, até 

inventadas, como a Iugoslávia. 

 oi nesse contexto - que os arqueólogos contribuíram, em muitos 

casos como parte da força beligerante - que a palavra "cultura" foi 

acei ta com rapidez. Como já dissera antes, foi Gordon Childe o 

primeiro a defini-la de uma forma sistemática em 1929, embora de 

uma forma quase indireta. Segundo Childe: 

"Achamos certos tipos de restos - vasilhas, 

utensílios, ritos fune rários, plantas de 

casas - que constantemente se encontram 

as sociados. A esse complexo de 

características regularmente associ adas 

chamaremos um "grupo cultural", ou, 

simplesmente, uma "cultura"." (Childe 1929: 

V-VI). 

O que pode se ver é que a palavra "cultura" significava algo seme 

lhante à "nação já desaparecida". "Nação" passou a ser um conceito 

uti lizado só para a época moderna. Para tempos anteriores a esse se 
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utili zaria "cultura". Entre parênteses, é importante disser que ao 

mesmo tempo em que isso estava acontecendo na arqueologia, na 

antropologia a palavra "cultura", que já era utilizada desde 1898, 

como já dissera an tes, foi substituída por volta dos anos de 1920 por 

"tribo" ou "grupo ét nico" (Jenkins 1997). Porém, os arqueólogos 

decidiram não utilizar "et nia" para se referir a culturas, pois, como já 

afirmara o catalão Pere Bosch Gimpera, durante os anos de 1930 era 

melhor utilizar esse con ceito só para grupos citados em fontes 

escritas, ainda que para os gru pos arqueológicos ele preferisse 

utilizar "cultura". 

A introdução do conceito de "cultura" em arqueologia veio acompa 

nhada por um reconhecimento da pré-história como a origem da 

nação, o que levou a que seu estudo passasse primeiro na 

Alemanha, e depois em muitos outros paises por influencia 

germânica, das Ciências Naturais 

  

às faculdades de História. Espanha é um bom exemplo disso. Nesse 

país se outorgou, em 1922, a primeira cátedra oficial desses estudos, 

a cha mada História primitiva do Homem, na faculdade de Madrid. 

Não foi ca sualidade que fosse criada para um alemão, Hugo 

Obermaier, que ficara na Espanha durante a Primeira Guerra Mundial 

e, portanto, não conse guiu voltar à Paris, cidade na qual trabalhava 

no Instituto de Paleontolo gia Humana, do qual já falei. O outro 

catedrático, que de maneira extra- oficial já ensinara pré-história, foi 

Pere Bosch Gimpera, em Barcelona; sua cátedra se encontrava na 

secção de História porque, oficialmente, se chamava História Antiga e 

Medieval, até 1933, quando o nome mu dou para Pré-história. Mas o 

que desejo acrescentar sobre ele é que se formou em arqueologia na 

Alemanha (Díaz-Andreu 1995 a), e que sua admiração pela 

arqueologia desse país perdurou durante toda sua vida (Bosch 

Gimpera 1980). A influência da arqueologia alemã em paises como 

Canadá (Trigger 1981) ou Estados Unidos (veja-se os nomes de 

Kroeber e Kluckhohn (Kroeber & Kluckhohn 1952) indica que ela 

atingiu o outro lado do Atlântico também. 
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A adoção de uma nova teoria, o historicismo cultural, aconteceu junto 

a um aumento significativo do uso da arqueologia para fins políti cos. 

Isso aconteceu em nações com independência política - interessa das 

em criar um nacionalismo de massas - e em outras que a deseja vam, 

situação só possível com a aceitação do nacionalismo no fim da 

Primeira Guerra Mundial. Como o conceito de nação cultural ou 

étnica está baseado, logicamente, no de comunidade étnica, seguirei 

os crité rios de Anthony Smith (1991:21) para defini-la e explicar esse 

ponto. Esses critérios são: a existência de um nome coletivo, um mito 

de ori gem comum, memórias históricas compartilhadas, de um ou 

mais elementos diferenciadores de cultura comum, uma associação a 

um lugar de origem específico e, finalmente, um sentimento de 

solidariedade en tre setores significativos da população. Seguindo 

esses critérios, tentarei tornar mais clara de que forma a arqueologia 

se envolveu com o nacio nalismo de tipo étnico ou cultural, antes e 

depois da Primeira Guerra Mundial, tendência que, a pesar da terrível 

cumplicidade da arqueologia alemã durante a segunda grande 

confrontação (Arnold 1990; Arnold & Hassmann 1995; Bollmus 1970; 

Kater 1974; Losemann 1977, mas veja- se Junker (Junker 1998 a, 

Junker 1998 b), caminho que, de certa ma neira, seguiria também a 

arqueologia italiana (Guidi 1996:112-5; Torelli 1991). 

No referente ao uso de um nome coletivo, a arqueologia ajudou a 

procurar um passado a certas etnias, agora denominadas culturas ou 

civilizações em arqueologia, que formavam parte ou a totalidade da 

na ção. Em algumas ocasiões, os dados arqueológicos atuaram como 

uma projeção, de aparência não problemática, do atual até épocas 

anterio res, imagem oferecida pela prática de chamar aos grupos 

desaparecidos com o mesmo nome que os modernos. Isso aconteceu 

no caso dos a lemães (Wiwjorra 1996), e os eslavos (Raczowski 

1996:207; Shnirelman 

1996) . Na maioria dos casos, as etnias atuais se basearam em 

culturas ou civilizações passadas conhecidas com nomes diferentes 

do grupo contemporâneo. Um exemplo disso aconteceu na nova 

nação turca, em 1923, quando seu dirigente Kemal Atatürk tentou ver 

as civilizações sumérias e hititas em sua base histórica, sublinhando 

que, já desde um passado remoto, a Turquia esteve caracterizada por 

uma diversa com posição étnica (Ozdogan 1998:116-7). Também se 
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usaram culturas pré-históricas com esse intuito. Em Portugal, o 

catedrático de arqueologia e curador do Museu Nacional de 

Arqueologia, Manuel Heleno (1894 1970), em uma coletiva de 

imprensa, em 1932, e que teve repercussões posteriormente, 

reclamou a cultura megalítica como a origem da cultura portuguesa, 

crença ainda difundida entre um grande número de intelec tuais 

(Fabião 1996:96-7). No referente ao Medievo cristão, esse foi o 

período de mais sucesso nas nações européias (Olmo Enciso 1991; 

Pohl 1997); veja-se também (Díaz-Andreu 1996 b). 

Todo o explicado no parágrafo anterior leva ao segundo atributo, o 

mito de origem comum, construído com dados da história para os tem 

pos mais recentes, e com a arqueologia para os mais antigos. Na 

Polô nia, é suficiente ver os títulos das matérias publicadas por Von 

Richtho fen e por Kostrzewski, para conferir esse conteúdo 

nacionalista (Racz- kowski 1996:205-6). Mas além dos artigos 

acadêmicos - e de outros muitos publicados em jornais de grande 

circulação cujo estudo ainda não se havia realizado - na maioria dos 

países desse tempo, os arqueó logos lançaram-se a publicar obras 

de um caráter mais geral, pensadas para um público mais amplo. No 

México, por exemplo, em 1916, apare ceu o livro Forjando Pátria, 

publicado pelo arqueólogo Manuel Gamio. Se recorrermos ao caso 

espanhol, que é o que conheço melhor, desse mo mento são a 

Prehistoria Universal y Especial de Espana do padre Carbal- lo, de 

1924; um texto mais importante, a Etnologia de la Península Ibé rica, 

do Pere Bosch Gimpera, publicado originalmente em 1932, e que, a 

pesar do nome, tratava de pré-história, ou a palestra que ele 

apresenta ra sobre "Espana" durante a Guerra Civil espanhola; ou as 

enciclopédias que começaram a se popularizar nesses tempos, como 

a do tomo pro duzido pelo discípulo deste último, Luis Pericot, sobre a 

Historia de Espana, Geografia histórica general de los pueblos 

hispanos. Tomo I. Épocas primitivas y romana, em 1934. 

Essas publicações de caráter geral e das mais concretas derivações 

dos trabalhos arqueológicos tiveram um impacto maior do que pura 

mente acadêmico, pois seu conteúdo chegou a um público mais 
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geral, reforçando dessa forma a criação da memória histórica 

compartilhada, da qual dissertarei no seguinte parágrafo. As idéias 

exprimidas pela ar queologia recolheram-se, como já muitos autores 

estudaram, nos ma nuais escolares (Podgorny 1994; Ruiz Zapatero & 

Alavarez-Sanchís 1997) . Aliás, o trabalho dos artistas ajudou a levar 

a arqueologia mais além. A influencia das obras ibéricas da idade de 

Ferro, e etnográficas, principalmente africanas, em desenhos como 

As senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso (Walther 1993:37-40), ou 

da arte pré-colombiana nos afrescos de Diego Rivera no México 

(Kettenman 1997) produziriam um efeito maior e mais persistente que 

os arqueólogos poderiam ter por e les mesmos. 

O trabalho dos arqueólogos - e das primeiras arqueólogas que já 

começaram a trabalhar nesses anos (Díaz-Andreu & Sorensen 1998) 

- oferecia ao nacionalismo símbolos materiais politicamente efetivos 

e, não é por acaso que nesse período entre guerras se visse, pela 

primeira vez, uma inversão estatal importante para a escavação, 

sobretudo de sítios assinalados para o discurso nacionalista. O que 

pretendia o Esta- do-nação era criar uma paisagem nacional própria, 

fixar uma memória histórica compartilhada por todos os membros da 

nação. Assim, deter minados sítios-chave para o discurso 

nacionalista, que já chamaram a atenção nas últimas décadas do 

século XIX, mas sem uma grande re percussão no longo prazo, como 

Alésia na França, ou Numancia, na Espanha, voltaram a ser foco de 

atenção. A história das escavações nesse último sítio é um bom 

exemplo. Traz algum intento anterior que acabara em monumentos 

incompletos ou de tamanho claramente deficiente; em 1905, um 

homem poderoso da cidade decidiu investir na construção de um 

monumento à altura das circunstâncias, em memória aos caídos em 

Numancia. Significativamente, consegue-se que o Rei o inaugure, 

mas quando ele o visita, encontra-se alguns poucos dias antes, um 

arqueó logo alemão, Adolf Schulten, que já tinha começado a 

primeira escava ção séria da jazida. Isso foi um escândalo que 

acabou com a proibição dos trabalhos do alemão, que revertera seus 

esforços à procura de campos romanos que cercavam a cidade. Para 

os trabalhos no assenta mento cria-se uma comissão dirigida pelo 

prestigioso arqueólogo José Ramón Mélida que, de forma reveladora, 

qualificará seu próprio trabalho como "dever nacional" (Díaz-Andreu 

1995 b; Jimeno & Torre 1997). Numancia será um dos sítios que mais 
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dinheiro receberá, desde essa época até a guerra civil (Díaz-Andreu 

1997b). Mais outros dois exemplos de escavações com claras 

conotações nacionalistas serão suficientes pa ra deixar claro o uso da 

arqueologia na fixação da memória histórica. No México, nesse 

mesmo período, começou a exploração sistemática de sí tios como 

Teotihuacán, por Manuel Gamio (Brading 1988), e na Polônia, o sítio 

de Biskupin, descoberto em 1933, ganharia uma grande impor tância 

como propaganda num ambiente cada vez mais influenciado pelo 

nacionalismo anterior à II Guerra Mundial (Raczowski 1996). Os 

resulta dos obtidos pela arqueologia, portanto, serviram - e ainda 

servem em muitos casos - para inserir elementos diferenciadores da 

cultura comum da nação no passado. Assim, o nacionalista catalão 

Prat de la Riba pro curou vestígios fonéticos propriamente catalães 

na escrita ibérica préromana no seu livro La Nacionalitat Catalana, ou 

os arqueólogos que trabalharam em Numancia, que falaram da 

valentia e coragem do espíri to espanhol. Por outro lado, o alto nível 

de civilização que demonstrava o sítio de Biskupin, na Polônia, foi 

usado como prova do progresso que já mostrara a nação desde 

épocas pré-históricas (Raczkowski 1996). 

A arqueologia também proveu a história de cada nação com lugares 

de origem específicos. No período de entre guerras, durante e após a 

II Guerra Mundial, essa busca de lugares de origem se popularizou 

nas publicações de arqueologia com mapas e com datas que 

delineavam o caminho seguido por certos povos. Não é difícil ver um 

elo entre essas teorias e a situação política, o que já foi estudado por 

autores como John Chapman, com o caso Marija Gimbutas 

(Chaoman 1998). Essa re lação se acha explicitamente sublinhada 

por pessoas que viveram nesse tempo (Hawkes & Hawkes 1943). 

Mais tarde, porém, as datas começa ram foram desaparecendo para 

dar lugar a hipóteses sobre transmissão de idéias por inculturação. 

Hoje em dia, com as análises de DNA, outro tipo de datas apareceu, 

embora em uma mesma matéria elas sirvam para justificar idéias 

muito diferentes no caso dos vascos e no caso dos povos da 

Anatólia. 
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Como sinopse do que já foi dito nesses últimos parágrafos, subli 

nharei mais uma vez que a arqueologia, ao adotar a teoria histórica 

cul tural, ainda predominante no mundo, submeteu ao nacionalismo o 

pas sado, as idades de ouro, que demonstravam sua importância, e 

os sím bolos que ela precisava. O historicismo cultural supôs, de 

alguma forma, a teorização de uma serie de tendências que já 

estavam se produzindo em outros tempos, sobretudo desde 1870, e a 

aceitação que ainda pos sui hoje em dia, segundo meu ponto de 

vista, é produto do sucesso que ainda tem o nacionalismo étnico e 

cultural e que ajuda a explicar, na atualidade, a unificação alemã e 

guerras desafortunadas como a iugos lava e, no plano da 

arqueologia, problemas como os que vão ser apon tados na última 

secção desse trabalho. 

Um longo caminho para percorrer: o desafio 

da perda da inocên cia política 

Há outros temas que poderiam ser desenvolvidos num trabalho desse 

tipo igualmente vinculados com o nacionalismo de tipo étnico ou 

cultural e que se referem à época posterior à última grande confronta 

ção e aos anos nos quais vivemos. Esses outros pontos a estudar 

tratam do uso da arqueologia pelo novo imperialismo, posterior à 

Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por parte dos Estados 

Unidos (Evans & Meggers 1973; Gassón & Wagner 1994:127-8; 

Patterson 1986:13-4; Schávelzon 1988 e 1989) ou ao debate recente 

sobre quem tem a prio ridade, se os arqueólogos e arqueólogas que 

dominaram durante esses dois últimos séculos, ou se os indígenas 

que reclamaram "seu" direito ao controle do seu passado (Layton 

1989 a; 1989b). Esse último assunto tem conseqüências que vão 

mais longe do que alguns desejariam e, portanto, vou me deter nesse 

tópico antes de dar fim à discussão sobre nacionalismo e arqueologia 

que estou desenvolvendo nesse artigo. 

Como já expliquei em outros lugares (Díaz-Andreu 1998), a retórica 

aplicada pelas comunidades indígenas está longe de estar ligada com 

um sistema de valores que não variara com a colonização, como 

assim parecem propugnar aqueles - incluindo arqueólogos e 

arqueólogas pro fissionais - que as defendem. Pelo contrário, opino 

que nós estamos ante mais um exemplo da globalização, nesse caso, 
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referente à forma de exprimir a identidade, concretamente a étnica e 

nacional (mas tam bém mais algumas outras, como explicarei no 

seguinte parágrafo) da forma como a sociedade ocidental vem 

fazendo nesses dois últimos sé culos, procurando e definindo uma ou 

varias idades de ouro que funda mentem o presente. O que nós 

estamos presenciando, segundo meu ponto de vista, é um movimento 

dos indígenas para a elaboração de uma história das suas 

comunidades com uma finalidade que já conhe cemos: estabelecer 

um passado que os legitime. Do sucesso dessa posi ção, atingido 

com a adoção do discurso nacionalista, são prova as novas 

legislações em países que, como nos Estados Unidos ou Austrália, 

limi taram o trabalho do arqueólogo (Hubert 1989). Ou seja, só 

quando es sas comunidades abandonaram sua própria linguagem 

para adotar a nossa, nacionalista, foi quando suas reivindicações 

foram entendidas pelo mundo ocidental. Este agora já não lhes 

reconhece um simples ca ráter tribal, mas um propriamente étnico, ao 

nível de qualquer outra et nia ocidental como tal e, portanto, é obvio o 

direito que elas têm de re clamar um território próprio e o controle 

sobre ele - incluindo a adminis tração dos restos arqueológicos. 

Porém, o problema não é tão fácil, pois tem implicações maiores. As 

comunidades indígenas não são as únicas que exigem o direito à 

história e aos restos materiais do passado, já que existem outros 

grupos que o fazem: os New Age Travellers (Finn 1997), os druidas 

(Chippindale et. Al. 1990), ou as eco-feministas que desejam ver em 

Çatal Hoyük ou ou tros sítios, símbolos de um poder feminino perdido 

(Conkey & Tringham 1995; Hodder 1998; Meskell 1998). Pelas 

mesmas razões que a arqueo logia tem direitos sobre o passado, ou 

as comunidades indígenas, essas outras comunidades, ligadas por 

uma identidade que não é a acadêmi ca, étnica e ou nacional também 

deveriam ter. Os conflitos de interesses que tudo isso supõe 

representam um desafio difícil para a arqueologia que não vai ser fácil 

de resolver, mas que tem de ser confrontado inevi tavelmente, como 

parece demonstrá-lo a crescente politização de con gressos 

internacionais, como o Congresso Arqueológico Mundial (Colley 

1995; Funari & Podgorny 1998; Ucko 1987). 
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Vou acabar essa matéria com uma reflexão sobre se os arqueólogos 

e arqueólogas estão conscientes das implicações políticas da sua 

prática e sobre a importância que isso tem. A grande maioria resiste a 

admitir uma relação entre uma disciplina que consideram - 

corretamente - ci entífica e a política, embora na literatura publicada 

em língua inglesa (como pode se conferir na bibliografia que cito 

nesse artigo) haja uma abertura cada vez maior para essas 

temáticas. As alusões ao patriotis mo, tão freqüentes no século XIX, e 

que faziam tão evidente o caráter nacionalista da arqueologia 

desapareceram há tempos das publicações, embora se possa 

encontrar algumas reminiscências, ainda, nos prólo gos dos volumes 

com conteúdos que proclamam a mais pura objetivida de. É certo que 

essa relação já não é tão explícita, mas isso não significa que não 

exista. Por outro lado, pode se perguntar se a arqueologia, que hoje 

em dia defende as justas reivindicações dos povos indígenas, sabe 

distinguir entre o uso político da arqueologia durante esses dois 

últimos séculos e a retórica escolhida para fazer tais reclamações. 

Não defendo a necessária priorização da leitura arqueológica ou a 

dos interesses de grupos econômicos frente a outras leituras de 

comunidades indígenas ou de outras. Mas o que está em jogo é a 

validez do discurso arqueológico - e seguindo a Eco (Eco 1990), acho 

que essa validez existe - e essa validez vai depender, em parte, do 

grau de consciência que se tenha das condições que ajudaram, e 

ainda possibilitam a arqueologia profis sional e isso não só passa por 

uma revisão historiográfica, mas, tam bém, por sua contraposição 

com vozes alternativas. Não é possível fazer arqueologia sem fazer 

política, e aceitar isso, agir eticamente como con seqüência nos 

ajudará a estar, segundo meu ponto de vista, em uma melhor 

situação para confrontar esse desafio. 
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RECRIANDO COERÊNCIA SEM SE REINVENTAR 

ROMANIZAÇÃO79 

Richard Hingley 
University of Durham – Reino Unico 

Resumo: 

Existe um problema entre a teoria da Romanização e a idéias que a 
sustentam. O co nhecimento se concentra no estudo da teoria que 
está implicada na sua criação dentro do contexto do pensamento 
imperial ocidental. Ela interagiu de várias formas comple xas com os 
discursos de nacionalismo e imperialismo que foram desenvolvidos 
por várias nações ocidentais nos séculos dezenove e vinte. O objetivo 
deste artigo é explo rar essas interações. 
Palavras-chave: História - Teoria - Romanização - Nacionalismo - 
Imperialismo. 

Abstract: 

There is a problem with the theory of Romanization and the ideas that 
lie behind it. The approach focuses study upon a theory that is 
implicated through its creation within the context of western imperial 
thought. 1 It was invented alongside, and interacted in various 
complex ways with the discourses of nationalism and imperialism that 
were developed by various western nations in the late nineteenth and 
twentieth centuries. This article intends to examine those interactions. 
Key words: History - Theory - Romanization - Nationalism - 
Imperialism. 
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Existe um problema entre a teoria da Romanização e a idéias que a 

sus tentam. O conhecimento se concentra no estudo da teoria que 

está im plicada na sua criação dentro do contexto do pensamento 

imperial oci dental80. Ela interagiu de várias formas complexas com 

os discursos de nacionalismo e imperialismo que foram 

desenvolvidos por várias nações ocidentais nos séculos dezenove e 

vinte. Se é verdade que vivemos num mundo pós-colonial, que é um 

ponto de debate, temos a obrigação de nos mover além dos limites 

da perspectiva que a Romanização sustenta. Isto parece ter surgido 

para sustentar uma relevante estrutura intelec tual para a 

conceituação de mundo Romano, num dado momento em que 

poderes ocidentais tinham dominação territorial em âmbito mundial, 

no entanto, com o colapso do imperialismo ocidental, isto deveria ter 

cessado para que se tornasse relevante. Por que isto não 

aconteceu81? 

Muitos autores têm explorado as formas que a teoria da Romaniza 

ção tem respondido ás forças pós-coloniais no mundo moderno82. Ao 

lado de outros aspectos da sociedade isto esteve envolvido em 

destruição e fragmentação. A escola crítica do pensamento que tem 

se dirigido con tra a teoria da Romanização é uma relevante área83, 

porém, uma outra área é a localização do estudo. Excelentes estudos 

de contexto local do caráter individual de sociedades da Itália, do 

Mediterrâneo e do império tem sido desenvolvidas 84 . Estas 

usualmente mostram um consenso entrea relação Roma e sociedade, 

                                                      
80 R. Hingley (2000), Roman Officers and English Gentlemen (London); R. Hingley 
(2001a), 'Images of Rome', in R. Hingley (ed.), Images of Rome: perceptions of 
ancient Rome in Europe and the United States of America in the modern age 
(Portsmouth, RI, JRA Supp. 44), 7-22. 
81 R. Hingley (2000), Roman Officers and English Gentlemen (London); R. Hingley 
(2001a), 'Images of Rome', in R. Hingley (ed.), Images of Rome: perceptions of 
ancient Rome in Europe and the United States of America in the modern age 
(Portsmouth, RI, JRA Supp. 44), 7-22. 
82  S. Alcock (2000), 'Heroic myths, but not for our time', in E. Fentress (ed.), 
Romanization and the City: creation, transformations, and failures (Portsmouth, RI, 
JRA Supp. 38), 221-26; J. Barrett (1997), 'Romani zation: a critical comment', in D. 
Mattingly (ed.) (1997a), Dialogues in Roman Imperialism:power, discourse and 
discrepant experiences in the Roman Empire (Portsmouth, RI, JRA Supp. 23),51-
65; D. Mattingly (1997b), 'Dialogues of power and experience in the Roman Empire', 
in Mattingly (1997a), 7-25 and J. Web ster (2001), 'Creolizing the Roman provinces', 
AJA 105: 209-25. 
83 Hingley (2000); Webster (2001). 
84 Por exemplo, conferir os ensaios em Keay e Terrenato (2001). 
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porém, elas também efetivamente "pulverizam" o Império. Com 

freqüência, essas negociações pressionam a in tervenção das elites 

sociais, as quais são ativas em negociar suas rela ções com o 

império. Ao longo dessa tendência nós temos os elementos de uma 

nova perspectiva, que permite a relação do local para o global, 

particularmente, por meio dos trabalhos de Greg Woolf 85 . 

Efetivamente e de forma simplista, pode-se indagar que modelos para 

uma Roma clás sica têm seguido a tradição intelectual de 

pensamento sobre o sistema mundial. Se Haverfield e aqueles que o 

seguiram escreveram a teoria da Romanização, que refletiu os 

interesses do imperialismo ocidental, escri tores há mais de dez anos 

começaram a delinear idéias da mais con-temporânea relevância 

dentro da nova ordem mundial86. 

Interpretações do século XX sobre Romanização exploraram com 

freqüência o valor dos estudos romanos para a compreensão dos 

siste mas políticos correntes 87 . O passado poderia fornecer 

interessantes nar rativas morais e éticas para o presente. No início do 

século XX Francis Haverfield argumentou abertamente o valor político 

em potencial dos estudos romanos em vários discursos que proferiu 

em audiências feitas para o público, mas ele não abordou o assunto 

em suas publicações a cadêmicas e em outras evitou o tema 88. De 

fato, como argumentou Fre eman, a pressão objetiva da tradição 

acadêmica tem influenciado as ne gociações acadêmicas89. Talvez, 

sob o que algumas pessoas chamam de sistema moderno de 

globalização, um processo similar esteja acontecendo. Os interesses 

das gerações imperiais prévias passaram e se tor naram obsoletos. A 

                                                      
85 G. Woolf (1998), Becoming Roman: the origins of provincial civilization in Gaul 
(Cambridge); G. Woolf (2001), 'Inventing empire in ancient Rome', in S. Alcock, T.N. 
D'Altroy, K. D. Morrison and C. M. Sinopoli (eds.), Empires (Cambridge), 311-22. 
86 R Hingley (2001b) 'A comment on Ray Laurence's Roman narratives', 
Archaeological Dialogues 8: 111-13. 
87 Hingley (2000); J. Webster (1996). 'Roman imperialism and the "post-imperial 
age"', in J. Webster and N. Cooper (eds.) (1996), Roman Imperialism: post-colonial 
perspectives (Leicester Archaeology Monographs 3, Leicester), 1-18. 
88 Hingley 2000. 
89 P. Freeman (1996), 'British imperialism and the Roman Empire', in Webster and 
Cooper (1996), 19-34. 
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idéia de difusão da Civilização Mediterrânea para o Ocidente através 

do médio Império Romano não demorou a tornar-se tão significante. 

Tampouco o conceito de certos grupos dentro do impé rio foram 

homogêneos na sua totalidade (e.g.: romanos, gregos, bata vos, 

britânicos). Esses conhecimentos não nos esclarecem de todo. Ou 

tras discussões se iniciam para formar foco de atenção. 

Meu propósito em estender esse problema é o de tencionar um pon 

to - as conotações sobre o que tenderia a ser chamada 'globalização' 

da teoria para os estudos romanos. Globalização em termos amplos é 

o sis tema mundial para se preencher os sentidos de vazio deixados 

pelo ces sar do imperialismo Ocidental 90 . A romanização foi 

"informada" por mo dernos conceitos de imperialismo, mas, correntes 

integrativas da identi dade romana foram influenciadas pelas idéias 

de globalização91. Assim, onde estamos em relação à globalização? 

Talvez tenhamos alguns dos elementos para uma efetiva substituição 

para a Romanização, mas co mo isto se opera? A modelagem do 

passado no presente, de alguma forma, serve como apoio para o 

moderno sistema mundial, como tem sido às vezes argumentado 

para a teoria da romanização em relação ao início do século XX 92? 

De forma alternativa, a exploração das similarida des e as diferenças 

entre o passado e o presente é, de fato, um elemen to que tenta 

criticar o presente e muda o futuro? 

O que podem as críticas da história da teoria da romanização nos 

contar sobre como nossa teoria corrente pode operar amplamente em 

termos sociais e políticos? É um paralelo ao qual se é atraído 

completa mente de forma consciente ou o é inconsciente? Caso o 

problema seja inconsciente, este fato o faz menos danoso? Não 

existe, talvez, respos tas simples para essa questão, mas eu entendo 

que fizemos um avanço por pensarmos nela. 

                                                      
90 J. X. Inda and R. Rosaldo (2000), The Anthropology of Globalization: a reader 
(Oxford); R. Featherstone (1995), Undoing Culture: globalisation, postmodernism 
and identity (London); M. Hardt and A. Negri (2000), Empire (London); and G. Rist 
(1997), The History of Development: from western origins to global faith (Lon don). 
91 Hingley (2001b). 
92 Hingley (2000). 
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Romanização 

A Romanização tem sido criticada, mas ainda sobrevive em número 

va riado de formas. O problema com a romanização, como eu o 

entendo, reside parcialmente nos aspectos de julgamento da teoria. A 

romaniza ção da forma a uma escola de pensamento de grande 

influência, com um grande grau de variações, porém, a ela se segue, 

com freqüência, um número de teorias simplistas que condicionam a 

sua interpretação. Muito se tem escrito sobre essas teorias nos 

últimos 20 anos, e eu não os explorarei em detalhe. Um ponto deve 

ser problematizado - o da te- leologia - nossa perspectiva 

Eurocêntrica nos diz o que é importante so bre o passado Romano 

com antecedência 93 . Nós não precisamos questi onar. O que é 

importante é idealizado no útil conceito de "O que os ro manos 

fizeram por nós". Efetivamente, a missão Romana foi disseminar uma 

forma única de "civilização" Mediterrânea através da Itália, o Medi 

terrâneo e, depois, o Ocidente. O Ocidente foi capaz de "levantar" a 

bandeira imperial e transmitir sua "civilização" através dos mares, fi 

nalmente, talvez, incorporar todo o mundo94. A complexidade da des- 

construção dessa imagem é indicada pelo fato desta perspectiva 

aparecer pelo menos num nível da leitura de algumas fontes 

históricas roma nas - isso não é inteiramente uma invenção pós 

Renascimento 95 . A in terpretação da invenção deste mito de 

progresso social tem um pesado elemento de hermenêutica, e isto é 

o porquê de ser tão persistente e difícil de se mudar. 

O grau de qual Roma é pensada para tomar para si esta missão por 

forças diretas ou fortalecimento, ou a extensão para a qual a adoção 

de civilização foi voluntária por parte da elite nativa varia de 

                                                      
93  Para entender eurocentrismo, conferir Hardt e Negri (2000); I. Morris (1994), 
'Archaeologies of Greece', in I. Morris (ed.), Classical Greece: ancient histories and 
modern archaeologies (Cambridge), 8-47; T. Patter son (1997), Inventing Western 
Civilisation (New York); and E. Shohat and R. Stam (1994), Unthinking Euro- 
centricism: multiculturalism and the media (London). 
94 Hingley (2001a). 
95 T. N. Habinek (1998), The Politics of Latin Literature: writing, identity and empire 
in ancient Rome (Prince ton). 
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julgamento para julgamento96. Além disso, alguns julgamentos têm 

demonstrado que a possibilidade da existência de barreiras impediu a 

disseminação da "civilização" existiu em certos contextos locais e a 

idéia de algumas formas de resistência tem sido construída 97 . O 

argumento fundamental, entretanto, reside no foco sobre o processo 

de desenvolvimento da soci edade nativa no Ocidente dentro do 

sistema imperial mundial, as regras em que foram efetivamente 

estabelecidas por Roma. 

Essas hipóteses também, fundamentalmente - e este é o ponto que 

às vezes aparece muito difícil de se conceituar - condicionam os 

modos que nós visualisamos, coletamos, organizamos e 

interpretamos nossas evidências. É verdade que somos historiadores 

da Antiguidade, arqueó logos ou pessoas que tentam se estabelecer 

em ambos os campos. Os historiadores da Antiguidade pareceriam 

para mim, usualmente, mais conscientes desses fatos do que 

arqueólogos clássicos. Além do mais, devemos talvez selecionar os 

textos antigos que nos são úteis na escrita de nossos trabalhos, mas, 

não determinamos, de fato, o que tem emer gido do passado. Soma-

se a isso o fato de ter sido menos comum, re-centemente, para os 

historiadores argumentarem se seus textos estão de alguma forma 

livres de valores, como é evidente que a maioria das vozes que 

podemos ouvir são aquelas de escritores homens privilegia dos e 

abastados98. Nós criamos nosso entendimento do passado por meio 

da tradução dos textos e através das idéias que desenvolvemos pelo 

uso dessas mesmas idéias99, porém, o texto reside, na sua lingua 

gem original, como ele chega até nós. Pode ser reinterpretado ainda 

que quadros de entendimento em alguma medida condicionem estas 

inter pretações. 

Ironica e problematicamente dentro da arqueologia temos, às ve zes, 

alguma coisa a mais do que uma dor de cabeça advinda do mito 

moderno da objetividade. Isso parece perfeitamente comum para os 

                                                      
96  Contrasta com M. Millett (1990), 'Romanization: historical issues and 
archaeological perspectives', in T. Blagg and M. Millett. (eds.), The Early Roman 
Empire in the West (Oxford), 35-43 with C. Whittaker (1997), 'Imperialism and 
Culture: the Roman initiative', in Mattingly (1997a), 143-64. 
97 S. Dyson (1975), 'Native revolt patterns in the western Empire', ANRW II.3: 138-
75 and Mattingly (1997b). 
98 M. Beard and J. Henderson (1995), Classics: a very short introduction (Oxford). 
99 J. Farrell (2001), Latin Language and Latin Culture (Cambridge). 
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ar queólogos argumentarem que os resultados de nossas escavações 

e pesquisas podem nos fornecer dados objetivos. Talvez isso 

apareça co mo resultado à base científica de muita metodologia 

arqueológica. Isso ignora inteiramente o fato de que em arqueologia 

temos criado, efeti vamente, nossa base de dados durante o curso da 

investigação do pas sado100. Os sítios estudados, os métodos que 

usamos para estudá-los, as formas que os publicamos e a 

responsabilidade acadêmica desses estu dos (as quais condicionam, 

enfim, o sucesso acadêmico individual dos pesquisadores) são todos 

relacionados diretamente às hipóteses básicas nas quais baseamos 

nossas pesquisas. A pauta permanece bem fixada na elite e nos 

elementos que são vistos como relevantes para a romanização (e.g.: 

cidades, fortes, povoados rurais, estradas e prédios públi cos) 

Esses pontos podem ser vistos como confiáveis e como evidências 

por si, como os artigos que contribuíram para esse trabalho. Conferên 

cias arqueológicas romanas indicam que terão uma influência 

crescente em nossos trabalhos. È importante se pensar 

exaustivamente sobre o contexto de nosso trabalho, se tivermos que 

nos mover e estudar em meios novos e mais desafiadores. Para isto, 

entretanto, precisamos fa zer mais do que meramente considerar o 

contexto histórico e social do que veio antes de forma crítica e 

construtiva. Precisamos de um corpo de idéias que nos ajude a 

entender, ou lidar com a informação que te mos do mundo antigo. 

Poderia ser ingênuo sugerir que precisamos de molir a teoria da 

romanização e conceder, de certo modo, uma síntese a-teórica do 

passado romano. Eu aceitaria que o Império Romano foi romano por 

causa de Roma. Como podemos criar coerência nas formas que 

estudamos Roma e seu sistema imperial sem ao mesmo tempo re-

criar a romanização? Este é um tópico que tem exercitado as mentes 

dos historiadores antigos e arqueólogos nos último 10anos. 

                                                      
100 S. Dyson (1993), 'From New to New Age Archaeology: archaeological theory and 
classical archaeology - a 1990s perspective', AJA 97: 195-206; para um exemplo 
específico conferir Hingley (2000). 
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Identidade romana no contexto global 

Muitas das perspectivas interessantes que emergem atualmente 

apare cem, para mim, traçadas sob teorias que têm sido 

desenvolvidas para explorar a situação global corrente - idéias 

derivadas do pensamento pós-moderno e da teoria da globalização. 

É comumente sugerido que vivemos num mundo pós-moderno, no 

qual barreiras são quebradas (ou foram quebradas). O fluxo global de 

capital e o caráter do sistema mundial tem, de fato, significado que as 

velhas unidades nacionais que construíram a Europa e o mundo 

viveram a maior crise de identidade, até mesmo nos dias atuais de 

crise global. Ao mesmo tempo, idéias monolíticas de identidade 

também estão num estado de mudança. Num contexto pós-moderno, 

a associação entre a cultura material e meios de vida com as 

variadas formas de identidade - étnica, gênero, etc. - tem sido 

contestada. As certezas do modernismo estão em colapso, ou 

tiveram seu colapso. Neste contexto, não é sur presa que críticos da 

romanização proliferem. Como podemos definir a identidade 

Romana? É ela uma coisa monolítica que tem justificado o material 

correlato? A resposta tem sido um crescente, exacerbado não 101. 

Identidades nativas são múltiplas e variáveis e o caráter do que 

poderia representar Roma ou romano é, ao menos, igual em complexi 

dade. 

Uma linha para a qual os estudo tem se direcionado e avançado é 

aquela da ênfase no local. De preferência usando noções simplistas 

de processos direcionais de romanização que operam através de 

áreas lon gínquas do império, podemos voltar para um estudo local 

das socieda des individuais e considerar as histórias distintas de 

pessoas individuais dentro do sistema imperial 102 . Na teoria pós-

moderna, o desafio em se flexionar a teoria leva ao colapso de 

conceitos gerais dentro de estudos mais específicos. Existem vários 

exemplos desse tipo de estudo atual mente. Muitos não aceitam 

ingenuamente os aspectos teleológicos das idéias modernistas de 

progresso, porém, ao mesmo tempo, eles atomi- zam o estudo. Se 

                                                      
101 Alcock (2000); P. Freeman (1993), '"Romanisation" and Roman material culture', 
JRA 6: 438-45, R. Hingley (1997), 'Resistance and domination: social change in 
Roman Britain', in Mattingly (1997a), 81-102 and Mattingly (1997b). 
102 Barrett (1997). 
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nos construíssem uma imagem consistente dos contextos individual, 

local e social através de todo o Mediterrâneo entende ríamos o 

Império? Como muitos pesquisadores têm enfatizado para o mundo 

moderno, a dispersão ou redução leva a uma situação na qual é difícil 

de se conceituar os feitos unificadores do imperialismo, ou do sis 

tema global 103 . No contexto pós-moderno o estudo local pode 

parecer, com freqüência, mais válido para os pesquisadores, porém, 

essa idéia levada ao limite é baseada em definições simplistas de 

conceitos. Estu dos locais são baseados na idéia de que o local é a 

antítese do global, que lhe confere homogeneização e identidade 

indiferenciada enquanto o local preserva heterogeneidade e 

diferença104. Na realidade, ambos, glo bal e local são de longe mais 

complexos. 

Cada vez mais temos visto mudanças em direção à formação de uma 

teoria que tenta lidar com o local e o global de forma coordenada. Um 

exemplo óbvio é o trabalho distinto de Greg Woolf - Becoming Ro- 

man105. O conceito de identidade romana é flexível e difere de tempos 

em tempos e também de lugar para lugar. Essa característica se 

baseia no contexto do valor político/social das alianças entre os 

grupos da elite através do Mediterrâneo e, mais tarde, através das 

áreas do império que se estenderam para o norte e oeste. A 

identidade romana é criada no contexto do local através de ações de 

acomodação, mas, existe tam bém um espírito claro de unificação 

para a identidade romana, o qual opera por meio de uma série 

complexa de mecanismos. Outros teóricos que tem desenvolvido 

teorias válidas de identidade e mudança social têm usado variantes 

do mesmo tipo de teoria. Alguns ainda chamam este processo de 

romanização, enquanto Woolf refuta uso deste concei to. 

Eu forneci uma idéia bruta, grosseira deste importante trabalho, mas 

parece-me - e talvez é inescapável - que interpretações modernas do 

mundo romano novamente miram as idéias dominantes do presen te 

                                                      
103  Hardt and Negri (2000); G. Ritzer (1993), The McDonaldization of Society 
(London); and G. Ritzer (1998), The McDonaldization Thesis (London). 
104 Hardt and Negri (2000). 
105 Woolf (1998). 
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106 . Modelos influentes da cultura material sob o sistema mundial 

global têm problematizado muitos aspectos que são evidentes em 

Becoming Roman. O sistema mundial global não tem fronteiras e é 

aberto. Ele, de forma efetiva, incorpora de forma aparentemente 

voluntária e é condu zido, ao menos em parte, pelos interesses 

próprios daqueles que se be neficiam do sistema. Às vezes a força é 

necessária, entretanto, os inte resses comuns mantêm o sistema 

unido. É a força de grande poder que certos interesses de grupo têm 

de poder influenciar eventos globais. Ao mesmo tempo, isto não é 

válido, grupos marginais podem ter a oportu-nidade de avançar em 

seus interesses. 

Neste contexto, exploro a interessante idéia sobre a globalização que 

foi desenvolvida no livro chamado Empire, escrito por Michael Hardt e 

Antonio Negri107. Este é um trabalho político que tenta desenvolver 

uma pauta para a mudança militante, para a corrente da ordem global 

mundial. Eu encontro muitas divisões que lidam com a idéia de como 

mudar o presente de forma muito simplista. Mas interessante para 

mim é o que esses autores têm a dizer sobre o sistema global 

mundial e o republicanismo romano. Talvez, surpreendentemente, as 

características do Império Romano, de forma geral, neste livro, têm 

uma razão que é relevante para este artigo. Fundamentalmente, 

Hardt e Negri argumen tam que os fundamentos ideológicos dos 

Estados Unidos foram todos inspirados no modelo imperial antigo. 

Eles acreditavam que se fundou do outro lado do Atlântico um novo 

império com fronteiras abertas e em expansão, onde o poder poderia 

ser efetivamente distribuído em malhas de comunicações. Hardt e 

Negri argumentam que este modelo imperial, que foi adotado por 

meio do uso feito do republicanismo romano pelos Estados Unidos, 

tem sobrevivido e amadurecido e tem emergido numa nova escala 

global em sua forma plena de realização. Os Estados Unidos não 

controlaram este sistema de imediato, mas têm um papel dominan te 

a exercer pelo seu poder econômico e institucional. A situação mo 

derna do "império" que Hardt e Negri vislumbram funciona através de 

uma pulverização de sua cultura e economia sobre toda área 

crescente; eles associam isto a um vírus. Dentro deste sistema, o 

local é gerado através de fatores que são globais, assim como, 

                                                      
106 Hingley (2001b). 
107 Hardt e Negri (2000). 
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também, são nativos. De fato, o sistema global não é de forma 

alguma oposto à localização - interesses globais podem servir para 

reprodução do sistema em formas variadas em níveis locais108. Este 

tem sido um bom modo de se lidar com a teoria da globalização 

dentro dos modos que o sistema mundial global pode, efetivamente, 

criar diferenciação local109. Alguns têm argumentado que os conceitos 

globais venham a operar, através do fornecimento de um princípio em 

construção, dentro do sistema global, de diferenciação local. Eles 

mantêm, provém grupos locais de forma a demonstrar dife rença local 

dentro de um sistema global de comunicação e cultura popu lar, que 

no final de contas, é direcionado por outros. 

Crítica 

Muito deste trabalho de globalização é altamente relevante para o 

mun do moderno; mas por que eu o estou explorando no contexto do 

Impé rio Romano? Meu propósito é perguntar se esse tipo de 

argumentos ne-cessariamente forma um meio válido de se estudar o 

Império Romano; como eu tenho argumentado, parece que eles têm 

sido introduzidos em nossos estudos sem nenhuma discussão 

explicita. Na alegação de Hardt e Negri, que a adoção do sistema 

republicano romano pelos fundadores dos Estados Unidos têm levado 

a uma forma modificada de instituição romana pulverizada através do 

globo, é uma idéia interessante. Reto mando suas observações, eu 

sugeriria que estamos substituindo mode los "cansados" de 

romanização com a teoria que se ajusta ao clima de mudança 

política. Se as velhas idéias de discurso imperial não são mais vistas 

como válidas para o estudo do Império Romano, podemos refor mular 

nossos estudos para reinterpretar o Império Romano em termos 

globais. Além do mais, alguns dos mais integrativos elementos do 

Impé rio Romano, incluindo aqueles de Woolf, parecem 

profundamente influ enciados por elementos da teoria da 

                                                      
108 Ibid. 
109 Ibid; R. Wilk (1995), 'Learning to be local in Belize: global systems of common 
difference', in D. Miller (ed.), Worlds apart: modernity through the prism of the local 
(London), 110-33. 
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globalização. Como no caso de ge rações cultas anteriores, é difícil 

de se encontrar qualquer outra que admita abertamente o início da 

inspiração. Talvez o pensamento moder no seja modelado no 

passado sem consciência, ou, talvez, a natureza de nosso sistema 

acadêmico ainda aja para desencorajar as pessoas da ex plicação 

sobre de onde suas idéias derivam. Talvez a ligação teleológica do 

passado com o presente seja inevitável. Como se tem com freqüên 

cia observado, nós estudamos o passado para se entender o 

presente, mas ao mesmo tempo, criamos o passado de uma 

perspectiva presente. 

Eu desejo agora retomar algumas questões que fiz acima. Devemos 

estar preocupados refletindo o presente no passado - o uso da teoria 

da globalização para moldar o mundo antigo? Eu penso que 

precisamos de caminhos para a reconstrução de uma teoria coerente 

para se investigar aspectos do imperialismo Romano. Sem isto, 

nossos estudos locais não têm contexto amplo e estudos locais 

sozinhos não são adequados, como temos visto. A teoria da 

globalização talvez tenha cumprido o papel principal fornecendo o 

contexto para o que acontece numa escala local, desde que os 

velhos modelos imperiais que residem por trás da romani zação não 

mais parecem funcionar. Ao mesmo tempo, existe outro pon to de 

preocupação. Hardt e Negri também argumentam que os tipos de 

império e discursos eurocêntricos não estão mortos dentro da 

sociedade ocidental, particularmente, eles estão redefinidos para 

ajustarem-se às mudanças da situação global110. Desta forma, eles 

interpretam o império como uma forma modificada de sistemas 

imperiais mais novos. Eles su gerem que nosso sistema atual ainda 

corre através e por interesses do Ocidente, embora as regras tenham 

mudado. 

No contexto dessa imagem de continuidade nós temos que estar ci 

entes de que o passado é comumente usado para justificar o 

presente. Se moldamos o Império Romano no sistema corrente global 

isto efeti vamente fornece uma justificativa para o presente em termos 

de ances- tralidade ou herança (patrimônio)? Isto é especialmente 

verdade se o passado romano é visto como uma forma prévia de "era 

dourada" como é sempre o caso. Nós estamos completamente felizes 

                                                      
110 Hardt e Negri (2000). 
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em ceder em um inquestionável uso da teoria que alguns podem 

sentir refletir o presente diretamente? Por usar globalização para 

moldar a mudança social roma na, podemos efetivamente desafiar o 

presente? Não tenho respostas simples para esta questão, mas sinto 

que precisamos reconhecer o con texto de nosso pensamento como 

globalização e, então, isso não será necessariamente um 

aperfeiçoamento sobre o imperialismo - de fato, muitos o olham ao 

menos de forma crítica. A questão sobre por que es tudamos o 

passado não é com freqüência problematizada em arqueolo gia 

romana e o propósito desta contribuição é procurar abrir um debate 

sobre as motivações por trás das formas que condicionam esses estu 

dos. 
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AUTÊNTICA, 2006. 

Roberta Alexandrina da Silva 
UFPA – BRASIL111 
 

"O problema político essencial para o 

intelectual não é criticar os conteúdos 

ideológicos que estariam ligados à ciência 

ou fazer com que sua prática científica seja 

acompanhada por uma ideologia justa:  

mas saber se é possível constituir uma 

nova política de verdade. O problema não é 

mudar a "consciência" das pessoas, ou o 

que elas têm na cabeça, mas o regime 

político, econômico, institucional de 

produção de verdade" 

Michel Foucault 

O pensamento filosófico de Michel Foucault, mesmo após a sua 

morte em 1984, ainda continua em expansão, num movimento 

diaspórico. Suas  marcas  se  fazem presentes em autores 

preocupados com a necessidade  de  transformar a  episteme e  o 

método de pesquisa nas ciências. A partir dessas inquietações 

intelectuais, novas frentes têm sido abertas de problematizações 

acerca de temáticas como ética e sociabilidade.   

Nesse contexto, Foucault continua a ser uma referência primordial. 

Digamos que ele não seja um "pai fundador de uma linha de 

pensamento" (até porque ele odiaria tal rótulo), mas sim um 

provocador - um agente causador de erupções em certezas 

estabelecidas. Suas contribuições, com uma ampla produção 

filosófica e histórica, fazem pensar sobre novas conceitualizações e 

                                                      
111 Realizada quando autora era doutoranda na Unicamp/2006. 
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possibilidades analíticas que surgem com o intuito de incendiar os 

velhas construções da ortodoxia. O filósofo, como um pirotécnico, 

ateia fogo nos discursos forjadores de verdades naturalizadas. 

Ao adentrar os templos da filosofia, da psiquiatria ou da medicina, 

Foucault não procura fazer uma narrativa linear, sucessiva e 

conciliadora. Ao contrário, procura nestes estudos captar outros 

elementos pré-doutrinais nas quais valorize as interrupções e 

descontinuidade. Eis um pensador da desconstrução. 

Neste aspecto, a desestabilização que faz Foucault acerca das 

estruturas do pensamento ocidental como o Indivíduo, o Sujeito, o 

Uno, a Totalidade e a Razão, transforma-os em discursos 

historicizados e não mais verdades absolutas e essencializantes. 

Desta forma, também, é um pensamento que promulga indagações 

do mundo, da atualidade e do nosso meio. Em suma, que anseia por 

mudanças radicais. 

Inspirados na diáspora do pensamento do filósofo mascarado, há 

muito desterritorializado, pensadores e estudiosos de diversas áreas 

do conhecimento, como História, Filosofia, Educação, Educação 

Física, Psicologia e a Biomédica, uniram-se no Colóquio Internacional 

Michel Foucault: Vinte Anos Depois, realizado no Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas na UNICAMP, entre os dias 16 e 18 de 

novembro de 2004. 

As comunicações, reflexões e discussões desse evento ajudaram a 

compor o livro Figuras de Foucault, publicado em 2006 pela Editora 

Autêntica, sob a organização dos professores Margareth Rago, do 

Departamento de História da UNICAMP, e Alfredo Veiga-Neto, da 

Faculdade de Educação da UFGRS. O livro é fruto de uma história de 

encontros e debates sobre a obra de Foucault ocorridos no Brasil nos 

últimos anos, em especial a partir do Colóquio Foucault e Deleuze - 
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"O que estamos fazendo de nós mesmos?, realizado em 2000 

também na UNICAMP 112. 

O título Figuras de Foucault é uma metáfora que consiste na 

utilização, como instrumental teórico, do pensamento de Foucault 

pelos vários autores nas suas áreas de conhecimento, suscitando 

novos questionamentos e caminhos para suas pesquisas. Por isso, 

de certa forma, tornam-se estudos de resistências por desejarem 

inventar outros espaços, heterotopias e implodir posicionamentos 

essencialistas. 

É na implosão que a obra tem pretensões políticas, uma vez que 

procuram abordar a constituição do sujeito, construído tanto no 

discurso médico, filosófico e histórico, e reivindicar a Ética como um 

ato crítico e reflexivo importante e indispensável na nossa atualidade. 

Recebido em outubro/2006. 

Aprovado em novembro/2006. 

 

  

                                                      
112 Para conferir o teor das discussões deste evento, conferir: RAGO, Margareth; 
VEIGA-NETO, Alfredo & ORLANDI, Luiz (orgs.). Imagens de Foucault e Deleuze, 
Ressonâncias Nietzschianas. 2002. Rio de Janeiro, DP&A. 
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RESENHA: CARVALHO, JOSÉ MURILO DE. A 

FORMAÇÃO DAS ALMAS. O IMAGINÁRIO DA 

REPÚBLICA NO BRASIL. SÃO PAULO, 

COMPANHIA DAS LETRAS, 1990113 

Renilson Rosa Ribeiro114 
UFMT – BRASIL 
 
Ao lermos A formação das almas: O imaginário da República no 

Brasil, de José Murilo de Carvalho (1990), temos a sensação de que 

a obra mereceria um subtítulo no plural, uma vez que não nos fala 

sobre um ou "o" imaginário da República, mas sobre um embate 

dinâmico para a construção de imaginários e seus respectivos 

símbolos. Esse sentido, aliás, é fundamental no desenrolar do livro, 

que procura mostrar sempre as mediações e os conflitos existentes 

na criação e consolidação dos principais símbolos republicanos. Esta 

obra traz uma rica revisão da história da formação da República no 

Brasil quando esta completava o seu primeiro centenário em 1989 (a 

1a edição do livro é de 1990). 

Narrativas fundacionais, personagens heróicos, símbolos 

unificadores, elementos presentes, muitas vezes de forma acrítica, no 

cotidiano das aulas de História na escola, especialmente em época 

de celebrações cívicas - 21 de abril e 15 de novembro - constituem as 

fontes de análise do autor nesta obra. 

O livro, mesmo sendo composto por alguns ensaios já publicados e 

de palestras realizados no Brasil, na França e nos Estados Unidos, 

ao lado de artigos inéditos, apresenta uma boa coerência interna, 

explorando muito bem o objeto proposto. Os ensaios estão muito bem 

articulados entre si. Inicia a análise pelos modelos políticos e 

filosóficos norteadores do positivismo, explorando tanto a aplicação 

prática destes no Brasil, como a adaptação sofrida neste processo 

                                                      
113  RIBEIRO, R. R. (2006). "RESENHA: CARVALHO, JOSÉ MURILO DE. A 
FORMAÇÃO DAS ALMAS. O IMAGINÁRIO DA REPÚBLICA NO BRASIL. SÃO 
PAULO, COMPANHIA DAS LETRAS, 1990." Revista Aulas: Dossiê Identidades 
Nacionais 2(2): 2. 
114 Criado quando autor era doutorando na Unicamp – 2006. 
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(Capítulo I - Utopias republicanas). Em seguida, o autor discute as 

diversas proclamações da República e o conseqüente impasse 

simbólico - derivado das lutas pela criação de um imaginário social 

entre as diferentes vertentes político-filosóficas - externado nas 

figuras simbólicas de Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Benjamim 

Constant e Quintino Bocaiúva (Capítulo II - As proclamações da 

República). Depois de abordar o imaginário do "fato" (a proclamação 

da República), Carvalho analisa a construção de um mito de origem 

da República brasileira - Tiradentes - e suas diversas apropriações 

por diferentes (e até mesmo antagônicos) grupos sociais (Capítulo III 

- Tiradentes: um herói para a República). A etapa seguinte, 

apresentada pelo livro, é a tentativa, segundo o autor, frustrada da 

criação de uma simbologia para a própria República, capaz de 

aproximar Estado e Nação, República e Brasil, como por exemplo, a 

apropriação do modelo francês "Marianne", muitas vezes travestido 

da musa comtiana Clotilde de Vaux (Capítulo IV - República-mulher: 

entre Maria e Marianne). Ele aborda, a seguir, a criação dos símbolos 

formais, da bandeira ao hino nacional, exigidos para qualquer Estado, 

os quais acabaram por tornar- se muito mais representativos da 

Nação brasileira do que do Estado, ou melhor, do regime republicano 

(Capítulo V - Bandeira e hino: o peso da tradição). O livro se encerra 

com a retomada das questões anteriores, principalmente a aplicação 

dos modelos filosóficos comtianos no Brasil, com a finalidade de 

promover uma reflexão sobre a construção de um imaginário da 

República capaz de "amalgamar" o Brasil como Nação, isto é: 

enquanto "comunidade de sentido" ou "comunidade imaginada", 

numa expressão de Benedict Anderson 115  (Capítulo VI - Os 

positivistas e a manipulação do imaginário). 

A grande qualidade do texto de Carvalho reside na discussão dos 

conflitos políticos em torno dos elementos simbólicos como 

legitimadores de um regime, de uma determinada articulação social, 

de um determinado status quo. Daí a ponderação inicial que feita 

sobre o subtítulo do livro. 

                                                      
115  Conferir: ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. 1989. São 
Paulo, Ática. 



 
 
 
 
REVISTA AULAS. Dossiê Identidades Nacionais 

135 
 
 
 

O livro destaca-se em relação à historiografia tradicional ao fazer uso 

de diversos elementos formadores deste imaginário nacional. Entram 

em cena não só os elementos mais tradicionais, de cunho discursivo, 

como também elementos geralmente desvalorizados como imagens 

visuais, literatura, música, charges etc. Enfim, elementos ligados à 

produção cultural. Aliás, a qualidade e a quantidade das imagens 

selecionadas é algo que merece muita apreciação dos leitores, uma 

vez que permite uma melhor compreensão da obra. Carvalho, no 

entanto, na sua análise, apresenta as imagens com uma certa 

autonomia, porém sempre presas à aplicação e à decodificação de 

determinado discurso ideológico, diga-se de passagem muito bem 

elaborado. 

Nesse aspecto, a obra carece de uma discussão mais aprofundada e 

detalhada não só quanto à origem, circulação, difusão e reciclagem 

dessas imagens republicanas, mas, principalmente, falta analisar, de 

modo sistemático, a função social desempenhada por elas. A 

ausência de uma reflexão sobre a percepção que se tinha dessas 

imagens também é significativa, pois talvez fosse diversa da nossa.116 

O processo de construção histórica da República, enquanto memória 

é mostrado num percurso de criações simbólicas do fato, do mito, da 

coisa em si e dos símbolos oficiais. Tal análise é feita, porém, não 

dentro da acepção positivista da verdade do fato e sim no processo 

de recriação do fato, no processo de "fetichização" da proclamação, 

sua criação enquanto lugar de memória, numa expressão de Pierre 

Nora.117 Deste modo, o que está em jogo não é a proclamação em si, 

e sim sua construção, mediada politicamente, enquanto memória. Os 

modelos políticos-filosóficos ou as utopias republicanas confrontam-

se em todos os momentos da construção do imaginário e dos 

símbolos da República do Brasil. Assim, o passado palpável se perde 

                                                      
116  Um exemplo emblemático de uma análise aprofundada da produção, 
apropriações e circulação de representação sobre fatos, narrativos e símbolos 
nacionais pode ser encontrado em: CADERNOS CEDES. Memória, liberdade e 
liturgia política na educação do cidadão. 2002.Campinas, SP, n. 58. 
117  Conferir: NORA, Pierre. 1993. Entre memória e história: a problemática dos 
lugares. Projeto História. São Paulo, 10, p. 7-28. 
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para dar espaço às suas representações, para usarmos uma 

expressão muito cara a Roger Chartier.4118 

O livro de Carvalho é um estudo sobre as possíveis construções da 

memória republicana. Pierre Nora (1993), em famoso texto sobre as 

relações entre a história e a memória, publicado em português na 

Revista Projeto História, apresenta a aceleração da história como o 

fenômeno responsável pelo estilhaçamento da memória e das 

sociedades-memória. Para ele memória coletiva e história se opõem. 

O sentimento de perda gerado pela rápida transformação da história, 

com incontáveis passados gerados de modo cada vez mais rápido, é 

compensado pela valorização de uma memória histórica, que seria 

"(...) a percepção global de qualquer coisa 

como desaparecida - uma ruptura de 

equilíbrio. O arrancar do que ainda sobrou 

de vivido no calor da tradição, no mutismo 

do costume, na repetição ancestral, sob o 

impulso de um sentimento histórico 

profundo. A ascensão à consciência de si 

mesmo sob o signo do terminado, o fim de 

alguma coisa desde sempre começada. 

Fala-se tanto de memória porque ela não 

existe mais" (NORA, 1993: 07). 

Uma memória que desaparece a cada dia e que se valoriza pela sua 

ausência. Uma memória que, por não existir mais, leva a uma busca 

e/ou criação de suas representações, de seus "lugares". Converte-se 

em objeto da história. Nossa sociedade, com um esforço titânico, 

procura guardar tudo o que for registro da memória, em uma tentativa 

de reificação do passado; "toda a sociedade vive na religião 

conservadora e no produtivismo arquivístico" (NORA, 1993:  15). No 

entanto, é importante frisar que tal reificação sempre é política, 

determinada por embates ideológicos entre os grupos que participam 

mais ativamente do processo histórico em questão na sociedade. 
                                                      
118Conferir: CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. 
1990. Lisboa, DIFEL.  
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No caso do Brasil, todo o processo relativo à proclamação e 

solidificação da República foi encabeçado pelos grupos participantes 

do Estado, quer como dirigentes, quer como opositores formais. Todo 

o processo de construção da memória, e conseqüente confecção de 

imaginário político-social ficou sob responsabilidade destes mesmos 

grupos. Assim, o que vemos na obra de Carvalho é um embate 

simbólico, restrito aos grupos políticos formalmente constituídos, com 

marcada ausência do grosso da população. Esta última, quando 

surge em cena, desempenha somente papéis decorativos, ou 

legitimadores do Interesse de algum outro grupo. Aliás, esta idéia da 

participação popular nula na proclamação da República foi 

anteriormente desenvolvida pelo autor no livro Os bestializados. O 

Rio de Janeiro e a República que não foi (1987)119. 

Desta maneira, na leitura do autor, podia-se afirmar que o imaginário 

da República difundido pelos positivistas não tem penetração popular, 

não apenas por ausência de uma comunidade de sentido, como 

defende o autor, mas também, porque para esses setores populares 

a República em si pouco representou, uma vez que não foram 

agentes ativos do processo. Não poderia ser de outro modo: a 

criação, as lutas pela consolidação e o próprio alcance do imaginário 

republicano, ficaram restritos a seus participantes. O "amálgama" 

desejado, a ser obtido com o imaginário republicano, capaz de unir 

Nação e Estado, não se verificou, graças à distancia deste último 

para a realidade popular. 

A ligação formal do imaginário a serviço do poder e do Estado é 

apresentada por Carvalho na medida em que analisa somente os 

imaginários da República construídos "de cima". Para o autor, o 

pouco sucesso dos imaginários propostos pelos positivistas ortodoxos 

justifica- se em um embasamento mais sólido nas tradições 

populares, estas últimas muito mais afeitas ao período imperial - o 

qual o autor nutre simpatia. Sua Conclusão termina de forma bastante 

emblemática; ao rediscutir os símbolos utilizados para representar a 

República e a nação, o autor afirma o seguinte: 

                                                      
119 Conferir: CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. O Rio de Janeiro e a 
República que não foi. 1987. São Paulo, Companhia das Letras. 
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"Falharam os esforços das correntes 

republicanas que tentaram expandir a 

legitimidade do novo regime para além das 

fronteiras limitadas em que a encurralara a 

corrente vitoriosa. Não foram capazes de 

criar um imaginário popular republicano. 

Nos aspectos em que tiveram êxito, este se 

deveu a compromissos com a tradição 

imperial ou com valores religiosos. O 

esforço despendido não foi suficiente para 

quebrar a barreira criada pela ausência do 

envolvimento popular na implantação do 

novo regime. Sem raiz na vivência coletiva, 

a simbologia republicana caiu no vazio, 

como foi particularmente o caso da alegoria 

feminina" (CARVALHO, 1990: 141). 

Em relação à figura de Tiradentes como símbolo da República, o 

autor tece a seguintes considerações: 

"A falta de uma identidade republicana e a persistente emergência de 

visões conflitantes ajudam também a compreender o êxito da figura 

de herói personificada em Tiradentes. O herói republicano por 

excelência é ambíguo, multifacetado, esquartejado. Disputam-no 

várias correntes; ele serve à direita, ao centro e à esquerda. Ele é o 

Cristo e o herói cívico; é o mártir e o libertador; é o civil e o militar; é o 

símbolo da pátria e o subversivo. A iconografia reflete as hesitações. 

Com barba ou sem barba, com túnica ou de uniforme, como 

condenado ou como alferes, contrito ou rebele: é a batalha por sua 

imagem, pela imagem da República. 

Ele se mantém como herói republicano por conseguir absorver todas 

essas fraturas, sem perder a identidade. Ao seu lado, apesar dos 

desafios que surgem nas novas correntes religiosas, talvez seja ainda 

a imagem da Aparecida a que melhor consiga dar um sentido de 

comunhão nacional a vastos setores da população. Um sentido que, 

na ausência de um civismo republicano, só poderia vir de fora do 
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domínio da política. Tiradentes esquartejado nos braços da 

Aparecida: eis o que seria a perfeita pietà cívico-religiosa brasileira. A 

nação exibindo, aos pedaços, o corpo de seu povo que a República 

ainda não foi capaz de reconstruir" (CARVALHO, 1990: 141-2). 

Em linhas gerais, para Carvalho, a despeito da ironia da frase acima, 

o Estado deve reconstruir o corpo de seu povo, a Nação. Quando se 

fala em reconstruir pressupõe-se que algo existia antes; o Estado 

deverá reconstruir uma nação esquartejada pela República - aí é 

possível notar a opção política monarquista, abertamente defendida 

pelo autor em 1993, na ocasião do plebiscito sobre o sistema de 

governo. 

Nesse aspecto, Carvalho, apesar do brilhantismo com que consegue 

trabalhar e operacionalizar o conceitual proposto de imaginário, leva 

as suas teses às últimas conseqüências ao encarar o imaginário 

como um aglutinante da nação, porém feito a partir do Estado, que é 

o local da política e do poder, por excelência. 

Apesar de ser uma obra datada - contexto do centenário da 

proclamação da república, constitui importante referência para 

pesquisadores e professores da área - uma leitura obrigatória para 

aqueles que se interessam pela temática da identidade nacional, ou 

melhor, das identidades nacionais. 

Recebido em agosto/2006. 

Aprovado em setembro/2006. 
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RESENHA: GEARY, PATRICK J. O MITO DAS 

NAÇÕES: A INVENÇÃO DO  NACIONALISMO. SÃO  

PAULO, CONRAD EDITORA, 2005120 

Adilton Luis Martins 
Revista Aulas – Unicamp – Brasil121 
adiltton@hotmail.com  
 
Enfrentar preconceitos e descriminações consiste em uma tarefa 

sempre difícil, porque, tanto uns como os outros são processos 

enraizados de desumanização, sedimentados em imagens e 

representações, nas trocas simbólicas e suas respectivas e 

vergonhosas violências. Patrick Geary, professor de História da UCLA 

(University of Califórnia Los Angeles), procura, por meio de estudos 

sobre os povos antigos e medievais, deslegitimar discursos políticos 

que tentam levar a termo o racismo de Estado, derivado das 

identidades nacionais. 

Neste livro, o autor traz à discussão  "questões explosivas e 

emocionais do passado", aparentemente emergidos na construção da 

União Européia e de seu futuro econômico "próspero", pelo menos 

para a sua parte ocidental. O nacionalismo, o etnocentrismo e o 

racismo, segundo ele, protagonizam a crise desta Europa "pós-

guerra", "pós- micronacionalismos" dos anos 70 como na Catalunha, 

na Bretanha, no Tirol do Sul, na Irlanda do Norte, na Córsega e "pós-

cortina de ferro". 

O esfacelamento da União Soviética, em Estados mal instituídos, o 

neonazismo que  grita nas  ruas "Alemanha para os Alemães", a 

guerra civil nos Bálcãs  e  as etnias contrapostas -  húngaros x 

romenos e eslovacos, sérvios x croatas - e a limpeza étnica em 

Kosovo são pinceladas que Geary distribui em seu retrato da Europa 

nas últimas guerras. 

                                                      
120 Como Citar: MARTINS, A. L. (2006). "RESENHA: GEARY, PATRICK J. O MITO 
DAS NAÇÕES: A INVENÇÃO DO NACIONALISMO. SÃO PAULO, CONRAD 
EDITORA, 2005." Revista Aulas: Dossiê Identidades Nacionais 02(02): 03. 
121 Criado quando autor era mestrando na Unesp de Franca, 2006. 
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Histórias e memórias criam um mapa de conflitos e lutas, sangue e 

xenofobia se esparramam pelos principais países membros da União 

Européia. Quem é alemão?, pergunta o autor, os descendentes de 

falantes da língua germânica provenientes do leste europeu ou os 

turcos que vivem por décadas na Alemanha? O direito de ser alemão 

pertence a todos, ou ao sangue e a raça? 

Na França, o medo da islamização pós-colonialista aponta para o 

ressurgimento de uma direita racista, cuja militância se dá muito mais 

por objetivos étnico-culturais do que por motivos políticos. O mundo 

norte-africano imigra ou invade a França? Valéry Giscard d'Estaing 

responde pela supremacia do droit du sang sobre o droit de sol. O 

tema da invasão aparece na Itália e na Grécia em relação aos 

albaneses, enquanto que na Áustria ocorre a imigração de milhares 

de refugiados da Romênia, da Bulgária e da Antiga Iugoslávia. 

A tese central do autor consiste em que a História Antiga e Medieval 

é um instrumento de legitimação do nacionalismo, da xenofobia, do 

etnocentrismo e do racismo contemporâneo em meio à política. O 

declínio do Império Romano e as invasões bárbaras tornaram-se 

sustentáculo desses discursos políticos. 

A História, portanto, definiria quem é o verdadeiro cidadão segundo a 

idéia de "aquisição primária". Por exemplo, no Século I para os 

alemães, no Século V para os francos, nos Séculos VI e VII para os 

croatas, nos Séculos IX e X para os húngaros, foi ou foram os 

momentos que se estabeleceu o povo e as suas fronteiras de uma 

vez por todas.   

Para enfrentar estes fantasmas que compõem os racismos europeus, 

a segunda parte da tese do autor trata da impossibilidade de se 

escrever uma História de uma "etnia pura" para Europa, qualquer que 

seja. E, portanto, a inviabilidade dos projetos etnocêntricos. 

As produções de etnogêneses puras são substituídas por "misturas 

étnicas" e pela obscuridade das fontes históricas a respeito das 

etnias antigas e medievais. Partindo de uma análise da "etnologia" de 

50 povos de Heródoto e sua recepção no mundo romano antigo, que 
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em Plínio o Velho tornaram-se 34. Segue pela comparação do 

etnocentrismo judaico com o etnocentrismo romano. Ainda, sob o 

espectro do Império Romano, detém-se mais na relação com os 

"bárbaros" a partir do IV Século. 

Sob o título de "novos bárbaros" aponta para as diversidades 

identitárias da Europa Medieval e suas "retro-imagens" com o Império 

Romano. Enfim, o autor encerra suas discussões analisando o 

modelo moderno de constituição etnográfica exemplificando o caso 

dos Zulus africanos, como uma criação do século XIX cuja identidade 

etno- cultural-histórica não se legitima. 

O mito das nações é indubitavelmente uma referência para aqueles 

que desenvolvem estudos sobre usos do passado, em especial, da 

Antigüidade e Medievalidade, identidades nacionais de forma ampla, 

a História da África, e racismo em discursos políticos. 

Recebido em outubro/2006. 

Aprovado em novembro/2006. 

 


