
SOBRE O AUTOR

/

RODRIGO Touso DIAS lOPES é historiador formado pela Universidade
Estadual Paulista, Unesp. Mestre em História pela mesma Universi-
dade. Professor de História do Brasil no Centro Universitário Clare-
tiano, Ceuclar. Professor de Historiografia na Faculdade de Filosofia,
Ciências e letras de Ituverava, FFCLI. Orientador de Disciplina no
curso de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista, Unesp. His-
toriador do Centro Municipal de Memória, em Sertãozinho-SP .

..'
t



Muito se tem escrito sobre as comemorações do bicentená-

rio da vinda da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, chegada
em 1808. Nesse contexto, no entanto, pouco se falou sobre um dos

personagens-chave para se entender o desenrolar desse processo,
Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Como bem disse Maria de Lourdes

Via na Lyra, Sousa Coutinho foi "personagem bastante citado mas
não suficientemente estudado">, quer no âmbito das reformas

ilustradas em Portugal, quer sobre a administração portuguesa

na virada dos séculos XVIII para o XIX e durante a transferência da

Corte para o Brasil."
Com este breve artigo, o que pretendemos é jogar luz em sua

personalidade, analisando tanto sua biografia quanto sua ação po-
lítica, desde seus estudos até seus planos de reformas administrati-
vas e econômicas para o reino e para as colônias portuguesas, prin-
cipalmente para o Brasil. Assim como Maria de Lourdes Viana Lyra,

outra historiadora que se debruçou longa mente sobre este período,
em sua tese de doutoramento, Andrée Mansuy Diniz Silva, concor-

da com o fato de que "raros são os estudos relativos a esta época

1 LYRA, M. de L.v. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: Bastidores da política,
1798-1816. Rio de Janeiro, Sette Letras, 1994. p 6l.
2 Entre os autores que se dedicaram, mesmo sem grande profundidade, à tarefa de elu-
cidação desse personagem, contamos, além de Maria de Lourdes Viana Lyra, Kenneth
Maxwell em A devassa da devassa e em alguns outros artigos, o doutor José Luís Cardoso
em seu O pensamento econômico em Portugal, Lilia Moritz Schwarcz com A longa viagem
da biblioteca dos reis, Andrée Mansuy Diniz Silva com a importante publicação de seus dis-
cursos e documentos quase todos inéditos, além de seu biógrafo, o Marquês de Funchal,
com O Conde de Unhares.
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que não se referem a ele, mas são desconhecidos muitos aspectos
da sua formação intelectual, da sua personotidade'",

Apesar de haver sido uma figura de destaque, certamente alvo
de muito respeito e crítica - como convém a figuras "destacáveis"
de qualquer tempo - não foi ou esteve D. Rodrigo sozinho no que
pensava ou fazia. A esse respeito, quando levantava a biografia de
Manoel Ferreira da Câmara Bethencourt e Sá, escreveu assim o his-
toriador Marcos Carneiro de Mendonça:

liA grande geração luso-brasileira da época, onde brilhavam,
além de Câmara Bethencourt, José Bonifácio, Manuel Jacinto
Nogueira da Câmara (Marquês de Baependi), Alexandre Rodrigues
Ferreira, Vicente José Coelho de Seabra, Frei Conceição Veloso, Vilela
Barbosa (Marquês de Paranaquá), Correia da Serra, João Monteira,
e tantos outras, tendo a ampará-Ios os vultos de D. Rodrigo de Sousa
Coutinho (Conde de Unhares), e de Antônio de Araújo de Azevedo
(Conde da Barca), o do Duque de Palmela, e o do nobilíssimo senhor
D. João Carlos de Bragança, Duque de Lafões - fundador da Acade-
mia Real de Ciências de Usboa - deu a Portugal novo surto, impri-
mindo-lhe vida nova, e não fora a fatalidade das lutas de Napoleão,
Portugal, apesar da independência do Brasil, teria por certo podido
manter, através do século XIX, o grande surto cientifico, industrial e
comercial, iniciado nas últimas décadas do século XVIII, por homens
tão sábios quão patriotas:":

A carreira diplomática de D. Rodrigo de Sousa Coutinho pode
ser dividida, arbitrariamente e somente para melhor compreender-
mos sua trajetória, em cinco fases. A primeira fase, iniciada com sua
nomeação como Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário

3 SILVA, A M D. D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, econômicos e financeiros:
1783-1811. Tomo I. Coleção de Obras Clássicas do pensamento econômico português. lis-
boa: Mirandela Artes Gráficas e Banco de Portugal, 1993,p.1. É creditada a esta autora a
publicação de vários documentos inéditos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho.

4 MENDONÇA, M.C. O Intendente Câmara. Manuel Ferreira da Câmara Bethencourt e Só,
Intendente Geral das minas dos diamantes: 1764-1835. São Paulo: Nacional, 1958, p.17 ...'
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junto à Corte de Sardenha, durou entre 1778 e 1796 e possui a im-
portância de configurar o período de conhecimento da política in-
ternacional e de amadurecimento pessoal no trato das questões a
ela referentes, tanto assim que esse primeiro período se passa todo
fora de sua terra natal. A segunda fase, já de volta a Portugal, come-
ça quando D. Rodrigo é nomeado Ministro e Secretário de Estado
da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, e compreende os anos de
1796 a 1801. É nessa segunda fase que o diplomata conhece melhor
e começa a tomar as primeiras providências acerca da administra-
ção tanto metropolitana quanto colonial, principalmente sobre o
Brasil. A terceira fase, entre 1801 e 1803, é o período em que D.
Rodrigo ocupa o cargo de Presidente do Real Erário e Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda. Durante esse perío-
do, no entanto, a França napoleônica já influenciava sobremaneira
a política portuguesa, ocasionando entraves à orientação inglesa da
política de D. Rodrigo e pondo a nu o conflito com o chamado Par-
tido Francês.

A quarta fase, entre 1803 e 1807, compreende o período entre
seu pedido de demissão do Real Erário e o que Enéas Martins Filho
chamou de "a crise de 1807"5.Tal período é passado em sua maior
parte numa espécie de ostracismo voluntário, pois o diplomata,
além de estar afastado da política, sofria com problemas de saúde
desde a época em que se encontrava na Sardenha. Este ostracis-
mo, no entanto, não fez desse tempo um "período perdido", pois
D. Rodrigo, apesar de não manter seu cargo de Secretário de Estado
junto ao Conselho de Estado português, ainda possuía influência
entre seus membros e de fato foi chamado de volta ao Conselho em
1807. Já a quinta e última fase é transcorrida após a trasladação da
Corte portuguesa para o Brasil, compreendendo os anos de 1807 a
1812 (ano em que faleceu), quando ocupou o cargo de Ministro dos

5 MARTINS FILHO, E. o conselho de Estado Português e a transmigração da família real
em 1807. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 1968, p.17.
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Negócios Estrangeiros e da Guerra, com o título de Conde de Unha-
res, recebido no Brasil em 1808.

Filho de D. Ana Luísa Joaquina Teixeira de Andrade da Silva e
de D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, D. Rodrigo de Sousa
Coutinho possuía uma genealogia nobre por ambos os ramos da
farnflia." Nasceu a 3 de agosto de 1755, sendo filho primogênito do
então Capitão de Cavalos de uma companhia do Regimento de Ca-
valos e Dragões de D. José I. Menos de dez anos após o nascimento,
seu pai havia-se tornado Governador de Almeida em 1762 e depois
Governador e Capitão General de Angola, cargo que recebeu em
1764 e no qual permaneceu até 1772, sendo depois nomeado Em-
baixador de Portugal junto à Corte de Espanha, entre 1775 e 1780,
onde veio a falecer em 1781. Essas nomeações mostram o cres-
cente prestígio de seu pai durante o período pombalino. Com efei-
to, ainda em 1755, o padrinho de batismo de D. Rodrigo de Sousa
Coutinho foi Sebastião José de Carvalho e Meio, Secretário dos Ne-
gócios Estrangeiros e da Guerra, que mais tarde se tornaria o Mar-
quês de Pombal. Não que isso já denote alguma ligação íntima entre

6 o Marques de Funchal, querendo restabelecer a própria genealogia, consegue esticar a
linhagem de D. Rodrigo até Tomé de Sousa. O intuito de Funchal, nesse sentido, era o de
justificar nobremente a junção dos sobrenomes Sousa e Coutinho, os quais ele próprio
ainda carregava, que haviam sido desmerecidos pelo Visconde de Almeida Garrett em seu
drama Frei Luiz de 50usa, especialmente nas notas C, G e H. Nelas, Almeida Garrett afirma
que depois de Frei Luiz de Sousa (que morrera sem deixar descendentes) ninguém mais
haveria de estar apto a juntar os sobrenomes Sousa e Coutinho requerendo a honra que
tal junção poderia remeter. Diz Garrett: "oiço aos práticos em genealogias que esta ilustris-
sima família dos 50usas Coutinhos, tão distinta por armas, letras e virtudes, se extinguira
completamente; e que os que hoje usam juntar os dois nobres apelidos ao seu nome tem
muito pouco direito verdadeiro para isso. Dirão os genealógicos quanto ao sangue, e a
opinião pública quanto ao mais." Por isso, passa Funchal a detalhar toda a genealogia dos
sobrenomes dos Conde de Linhares para afirmar que, se Frei Luiz de Sousa não teve filhos,
teve contudo irmãos que tiveram filhos, e dessa descendência pura e honrosa provém a
família de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, seu bisavô, digno representante das tradições de
sua nobre linhagem, "distinguindo-se por armas, letras e por virtudes". Além do mais, essa
obra foi publicada em 1908, ano do centenário da Transferência da Corte para o Brasil,
ocasião propícia para restabelecer o nome da família à História. Cf. FUNCHAL, M. O Conde
de Unhares, D. Rodrigo Domingos Antônio de Sousa Coutinho. Lisboa: Typographia Bayard,
1908, p. 08-10.
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seu pai e o futuro Pombal, pois o apadrinhamento não necessitava
desse tipo de aproximação e nem garantia, a priori, um futuro pro-
missor ao afilhado, afinal, sabe-se lá de quantos mais Carvalho e
Mello foi padrinho durante seus anos de preeminência. Com efei-
to, a certidão de batismo de D. Rodrigo diz claramente, inclusive,
que Sebastião José de Carvalho e Meio teve por procurador na
ocasião do batismo o avô paterno do recém-nascido, Domingos
Teixeira de Andrade '.

Os documentos e as biografias de D. Rodrigo de Sousa Coutinho
dão conta de que ele teve quatro irmãos e pelo menos uma irmã,
D. Mariana, com quem D. Rodrigo frequentemente se correspondia.
Seu irmão imediatamente mais jovem foi D. José Antônio de Mene-
zes e Sousa Coutinho, o Principal Sousa. Dedicou-se à vida eclesiás-
tica e faleceu em 1817. O próximo irmão, e figura de destaque como
D. Rodrigo, foi D. Domingos Antônio de Sousa Coutinho, primeiro
Conde e Marquês do Funchal. D. Domingos foi embaixador da Corte
portuguesa na Inglaterra no início do século XIX e, como seu irmão
mais velho, foi representante do chamado partido inglês". Faleceu em
1833. O irmão mais moço, D. Francisco Maurício de Sousa Coutinho,
dedicou-se à navegação e sobre ele sabemos apenas que embarcou
na fragata Graça com destino ao Rio de Janeiro e à Trindade".

D. Rodrigo estudou no então recém criado Colégio dos Nobres
- fundado por Pombal em março de 1766 para educar os filhos dos
fidalgos portugueses sob as luzes da razão - e algumas vezes che-
gou a ser chamado para falar ao Príncipe D. José. Aliás, segundo o
Marquês de Funchal, D. Rodrigo foi condiscípulo e amigo do Príncipe

7 Cf. Certidão do registro de batismo de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, 1Q Conde de
Linhares. In: FUNCHAL, M. O Conde de Unhares, D. Rodrigo Domingos Antônio de Sousa
Coutinho. op. cito p.186.

8 D. Domingos de Sousa Coutinho foi também o responsável pela Resposta ao panfleto
elaborado por Antônio de Araújo contra D. Rodrigo após sua morte.

9 Cf. CARDOSO, J L. O pensamento econômico em Portugal nos finais do século XVIII: 1780-
1808, op. cito p.127-8; & FUNCHAL, M. O Conde de Unhares, D. Rodrigo Domingos Antônio
de Sousa Coutinho. op. cito p. 10.
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D.José. Matriculou-se em 1773 no curso jurídico da Universidade de
Coimbra, recentemente reformada pelo Marquês de Pombal, onde
permaneceu até 1776. Até aqui, nada muito diferente da maioria
dos nobres criados para serem bons cristãos e servidores do rei.
Porém, seu pai, desejoso de inserir o filho na carreira diplomática,
instiga-o a estudar também inglês, francês e italiano, além de enge-
nharia civil e militar. O pai, a propósito, mesmo na época da chama-
da "Viradeira", quando muitos dos antigos partidários de Pombal
- mas não todos - foram destituídos dos seus cargos", consegue,
através de sua influência política em Portugal, um cargo diplomáti-
co para D. Rodrigo junto à Corte de Sardenha, em 13 de setembro
de 1778, quando o novo diplomata contava vinte e três anos recém
completados.

O fato de o pai haver mantido seu cargo de embaixador por-
tuguês na Espanha durante o ano conturbado da coroação de
D. Maria e também de conseguir no ano seguinte uma nomeação
para o filho pode significar três coisas. Ou D. Francisco foi daqueles
que restaram da administração pombalina, ou soube D. Francisco
afastar-se do Marquês com a morte do rei. A terceira hipótese é a
de que o pai de D. Rodrigo não era tão próximo de Pombal a pon-
to de cair com ele. Os documentos de que dispomos, infelizmente,
ainda não nos permitem optar por uma delas, mas a investigação,
de um modo geral, nos sugere a terceira opção.

Antes de apresentar-se em Turim, D. Rodrigo obteve permis-
são para viajar pela Europa a título de conhecimento e informação.
Primeiro foi até Madri, cidade em que seu pai servia como Embai-
xador, depois seguiu para Paris, onde seu tio paterno Vicente de
Sousa Coutinho servia também como Embaixador. Lá conheceu
d'Alembert e o abade Raynal, além de dois exilados portugueses
que serão importantes para a formação intelectual de D. Rodrigo:
Ribeiro Sanches, médico exilado, e D. João Carlos de Bragança, o

10 Cf MAXWELL, K. Marquês de Pombal: Paradoxo do iluminismo. op. cito p.162.
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Duque de Lafões, que iria fundar a Academia Real de Ciências de
Lisboa alguns anos depois, em seu regresso a Portugal. D. Rodrigo
permanece em Paris até julho do ano seguinte, conhecendo a
França pré-revolucionária dez anos antes do levante liberal, mas já
reconhecendo o perigo que corria a Europa se a França tomasse
consciência de seu poderio. Em uma esclarecedora carta enviada à
sua irmã em agosto de 1779, diz D. Rodrigo: "as desordens que há
no governo da França, na administração das finanças, e os imensos
gastos que consomem as copiosas rendas do Estado, me fez dizer
um dia ao abade Raynal: que a mim me parecia que um país como
a França, que tinha muito mais de vinte milhões de habitantes, e
cujas rendas da Coroa montavam a quatrocentos milhões de libras,
o que faz cento e sessenta milhões de cruzados (soma horrível e
muito superior às de Espanha e Portugal juntas) deveria ser insupor-
tável ao resto da Europa, se se elevasse ao ponto de força que a sua
situação e grandeza lhe permitia ... ao que o abade interrompendo-me,
respondeu: 'é por tudo isso, senhor, que um de meus amigos, um aba-
de italiano, dizia-se um dia ... a Providência dispôs tudo em mesmo
nível, dando a uns o que recusou a outros. Ela deu à França a força,
recusando-lhe o bom senso ...' Dito memorável e que explica bem
quanto a França seria terrível se unisse à força que a Natureza lhe
deu uma sábia e justa administração". l1

Após essa temporada na França, o diplomata passa ainda pela
Suíça e chega finalmente a Turim, onde se apresenta como enviado
extraordinário e ministro plenipotenciário junto à Corte de Sarde-
nha em setembro de 1779, um ano após sua nomeação. D. Rodrigo
permanece em Turim durante dezessete anos, até 1796, quando
retorna à Portugal. Esse período de sua carreira diplomática é im-
portante porque foi em Turim que D. Rodrigo efetivamente tomou

11 Trecho de uma carta de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho a sua irmã Dona Mariana de
Sousa Coutinho. In: FUNCHAL, M. O Conde de Unhares, D. Rodrigo Domingos Antônio de
Sousa Coutinho. op. cito p.192.
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intimidade com assuntos de administração pública e economia e
é lá também que surge o que José Luis Cardoso e Andrée Mansuy
Diniz Silva chamaram de "caráter anunciador de preocupações pú-
blicas" que certamente "extravasam as solicitações e exigências de
uma representação dipíomática'",

Quer dizer isso que D. Rodrigo jamais se acomodou em seu
cargo, aproveitando o que uma representação distante e pouco
exigente poderia proporcionar. Antes, buscava D. Rodrigo aprender
e assimilar novas ideias a respeito de administração pública, eco-
nomia, engenharia, mineralogia, agricultura, comércio. Essasideias
novas formarão a base de seu projeto pessoal de desenvolvimento,
ou melhor, de modernização do reino português após seu retorno.
E mais, de acordo com a historiadora Andrée Mansuy Diniz Silva,
com esta temporada em Turim "O. Rodrigo insere-se assim numa
linhagem de personalidades portuguesas do iluminismo crítico do
século XVIII português e europeu, que, tendo vivido um longo perío-
do no estrangeira em contato com movimentos políticos e intelectu-
ais de grande amplitude, se destinguiram pela formação científica,
pela cultura, pelo cosmopolitismo, e pela ambição de participar na
grande transformação que visionavam para o seu país."13

De fato, enquanto esteve em Turim, D. Rodrigo enviou sistema-
ticamente relatórios sobre os mais diversos assuntos, como hidráu-
lica, educação, agricultura e até mesmo o cultivo do bicho da seda
foi alvo de suas reflexões, como maneira de incrementar a indústria
de panos de Portugal. O que surpreende, porém, é o fato de realizar
este trabalho a despeito da haver uma exigência para tal nas ordens
recebidas da Corte portuguesa. Como ele mesmo escreveu no final
do relatório de 1791, esclarecendo que "o meu dever e o meu zelo

.!

12 SILVA, A M D. D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, econômicos e financeiros:
1783-1811. Tomo I. op. cito p. XV-XVI; & CARDOSO, J L. O pensamento econômico em Por-
tugal nos finais do século XVIII: 1780-1808, op. cito p.131-141.

13 SILVA, A M D. D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, econômicos e financeiros:
1783-1811. Tomo I. op. cito p. XXXIX.
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pelo Real serviço me animaram a escrever esta Relação (...) ainda
que não nos seja prescrita como o é pelas outras Cortes a todos os
seus tvttntstros"":

Outra iniciativa que extravasava as exigências de seu cargo foi
a publicação de um discurso, ainda em 1789, sobre a "verdadeira
influência das minas dos metais preciosos na indústria das nações
que as possuem, e especialmente da portuqueso">, nas Memó-
rias Econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa, em que
D. Rodrigo faz um breve histórico sobre o efeito que o descobrimen-
to de minas de metais preciosos tem sobre a indústria, tanto de Es-
panha quanto de Portugal. Alegou o diplomata que, ao contrário do
que disse Montesquieu a respeito das minas de Espanha, as minas
só seriam prejudiciais nos casos em que servissem de substituição
aos produtos da indústria, fazendo com que, quando delas (as mi-
nas) não se tirasse mais a riqueza, ficaria a nação com uma balança
comercial desfavorável. Segundo D. Rodrigo, "a história de Portugal
é mais um novo testemunho desta verdade", pois "a época em que
se descobriram as grandes minas do Brasil foi também a do tratado
de Methuen, o qual, destruindo todas as manufaturas do reino, fa-
zendo cair todo o nosso comércio nas mãos de uma nação aliada e
poderosa, fixou contra nós a balança do comércio em tal maneira,
que o imenso produto das minas foi limitado para a satdar"":

Ou seja, a ruína da indústria portuguesa não foi devida ao des-
cobrimento das minas, mas à sua má administração pelo Estado. As
minas de metais deveriam servir para tornar a balança favorável e
promover a indústria, a partir do aumento do numerário e da dimi-
nuição dos juros.

14 Relação Política da Casa de Saboia (1791) In: Idem, p. 350.

15 Discurso sobre a verdadeira influência das minas dos metais preciosos na indústria das
nações que as possuem, especialmente da portuguesa. (1789) In: Idem, p. 169-173.
16 Idem, p.l72.
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Essaatitude de ultrapassar as próprias responsabilidades ime-
diatas e propor medidas as quais ainda não estava em condições de
sustentar politicamente - entendidas como características de um
"homem de Luzes" ou como traços de uma ambição bastante forte
-, não cessaria durante toda a carreira do diplomata e, como ve-
remos adiante, também não seria esquecida. Até que finalmente,
após pouco mais de dezessete anos cumprindo sua missão diplo-
mática em Turim, tempo esse em que D. Rodrigo efetivamente teve
contato e adquiriu conhecimento acerca das mais diversas áreas da
administração pública, chega o tempo de seu retorno a Portugal.
Em 30 de julho de 1796 iniciava a viagem de volta, terminada uma
missão que ocupou o diplomata dos vinte e três aos quarenta anos
de idade.

O retorno de D. Rodrigo a Portugal marca o início de sua ação
política interna, pois, com a nomeação que recebe em setembro
de 1796 para ocupar o cargo de Ministro e Secretário de Estado
da Marinha e Domínios Ultramarinos, passava o diplomata, pela
primeira vez, a contar com a oportunidade de colocar em prática
muito do que passara anos propondo a D. Maria e, depois de 1792,
ao Príncipe Regente. O cargo que D. Rodrigo vem ocupar pertencia
a Luís Pinto de Sousa Coutinho, o mesmo que, em 1788, havia pa-
trocinado Manuel Ferreira da Câmara e José Bonifácio na expedição
que fizeram à Europa a fim de estudarem técnicas mineralógicas, o
que demonstra uma continuidade de interesses no que se refere à
administração colonial. Apesar disso, homens como Luis Pinto e D.
Rodrigo não eram a maioria e encontravam sempre forte resistência
à política de reformas que pretendiam realizar. Era sempre neces-
sário disputar o espaço político com outros homens de igual e por
vezes superior influência e prestígio frente a D. João, que não eram
simpáticos às idéias reformadoras do Estado português.

Este é o caso, parece-nos, do Marquês de Ponte de Lima, que
à época da nomeação de D. Rodrigo para Ministro da Marinha e
Ultramar ocupava o cargo de Presidente do Real Erário e Ministro
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dos Negócios da Fazenda. Não é de surpreender que Ponte de Lima
não aprovasse nem a nomeação nem a política do novo ministro,
afinal, um ano antes de sua nomeação, D. Rodrigo já havia enviado
ao Príncipe Regente e também a Luis Pinto de Sousa Coutinho uma
correspondência sobre o melhoramento da Fazenda Real, corres-
pondência na qual ponderava que, para uma melhor administração
do crédito e seu restabelecimento, era necessário "erigir um banco

público de crédito e circulação independente do Ministério", e a van-
tagem, segundo D. Rodrigo, seria a de que "este banco, por cuja via

o Erário faria os pagamentos dos juros reais, tenças, Exército, Mari-

nha, pouparia o que se paga hoje a tantos tesoureiros particulares,

que pelo seu número não podem deixar de ser pesados ao Estado"?',

A ideia de criação desse banco público pode ser emblemáti-
ca para demonstrarmos como D. Rodrigo, através de sua política,
tencionava modificar as bases de relações bastante antigas em Por-
tugal, relações de que, no caso, o Marquês de Ponte de Lima era
beneficiá rio, afinal, a proposta de D. Rodrigo pretendia nada menos
que limitar a ação e diminuir a influência do Ministério dos Negócios
da Fazenda, controlado pelo Marquês. Dessa forma, percebemos
que enquanto propunha suas reformas, ia D. Rodrigo, concomitan-
temente, colecionando desafetos. Além do Marquês de Ponte de
Lima, veremos que sua relação com Diogo de Pina Manique e com
Antonio de Araújo de Azevedo, pelo menos, não era das mais cor-
diais. Mesmo que veladamente, não se furtava D. Rodrigo a tecer
seus comentários acerca dos demais agentes do Governo com os
quais mantinha contato. Graças à transcrição do rascunho de uma
carta de D. Rodrigo feita por Andrée Mansuy Diniz Silva e à conser-
vação de uma cópia da mesma carta, podemos hoje perceber que

17 Reflexões sobre o estabelecimento do crédito público, melhoramento da fazenda real, e
outros objetos que interessam à existência gloriosa do nosso Real trono. (1795) In: SILVA, A
M D. D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, econômicos e financeiros: 1783-181l.
Tomo I. op. cito p. 287.
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as observações que fazia D. Rodrigo por vezes não chegavam a se
tornar públicas.

Na carta enviada ao Marquês Mordomo-mor, em 1799, estão su-
primidas todas as passagens nas quais D. Rodrigo citava (e criticava)
o Tesoureiro-mor e, em seu lugar, ele inseriu apenas "o escrevente", o
que efetivamente não faria o Marquês Mordomo-mor deixar de sa-
ber a quem D. Rodrigo se referia, mas tornar-se-ia uma crítica mais
velada, como percebemos em "me pareceu que o escrevente igno-
rava tudo o que se passava debaixo dos seus olhos':"; e, mais em-
blemático, há toda uma frase suprimida da carta realmente enviada,
na qual D. Rodrigo criticava o então responsável pelos correios, em
que afirmava que deveriam "encarregar pessoas mais inteligentes"
(carta enviada) "e tirá-Ia das mãos de José Oiogo, que depois de ter
mostrado sua incapacidade nas estradas, foi encarregado do papel
selado onde praticou o mesmo, e agora se dispõe a arruinar o novo

estabelecimento dos correios"?" (passagem suprimida).
Além da ideia da criação do Banco público, outra demonstra-

ção daquela sua atitude de extravasar as exigências de seu cargo,
que persiste após sua nomeação, talvez possa ser encontrada no
discurso apresentado menos de um ano após seu regresso a Portu-
gal, em 1797. E este discurso, juntamente com o discurso publica-
do pela Real Academia de Ciências sobre os verdadeiros efeitos das
minas sobre a indústria, são os textos mais conhecidos e comen-
tados de D. Rodrigo. Muito se fala sobre os projetos de reformas
criados por D. Rodrigo de Sousa Coutinho para a modernização do
reino e também das possessões ultramarinas, entretanto, pouco
há de sistematizado nesse sentido e, com exceção do discurso de
1797, os planos e projetos de D. Rodrigo não parecem obedecer a
uma norma rígida que devessem contar com o título de "projetos",

18 Carta para o Marquês Mordomo-mor relativa à avaliação das rendas reais e despesas
para o ano próximo futuro. (1799) In: SILVA, A M D. D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos
políticos, econômicos e financeiros: 1783-1811. Tomo 11. op. cito p.122.
19 Idem, p125-6.
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apesar de aparecerem persistentemente durante a sua carreira.
O que chamamos de "projeto" ou "programa de reformas" de
D. Rodrigo precisa ser entendido como o conjunto de seus dis-
cursos e memórias produzidos ao longo de sua carreira política,
discursos estes que refletem uma preocupação da qual D. Rodrigo
não se afastava, vale dizer, a modernização da administração tanto
política como financeira do reino de Portugal e de suas possessões,
visando incrementar a relação metrópole-colônia para que dela se
retirassem maiores benefícios.

Ou seja, há uma coerência interna nos discursos a respeito de
uma preocupação comum {a administração portuguesa}, mas, com
exceção do discurso de 1797, eles não se configuram como um pro-
jeto, a não ser que se fale em projeto de vida, pois o que perpassa
a maioria dos discursos é a preocupação com a administração do

Estado português, qualquer que seja o tema tocado pelo diplomata.
Essaadvertência é importante por alguns motivos, em primeiro

lugar porque, tomadas em separado, as preocupações de D. Rodrigo
obedecem a uma temporalidade que ao imaginarmos um projeto
ou programa se perde; e em segundo lugar porque, forçosamente,
teríamos que levar em conta que a defesa da transferência da sede '
administrativa da Coroa portuguesa para a América fizesse parte
desse programa, o que, a priori, tornaria o programa controverso,
porque em alguns momentos o diplomata defende medidas de in-
cremento da administração em Portugal, e em outros, posteriores,
defende a ideia de trazer a Coroa para a colônia, o que sugere uma
mudança de rumos feita no decorrer de sua ação política, e não que
todas as medidas fizessem, ainda em 1797, parte de um programa
de reformas completo. O próprio D. Rodrigo, em carta enviada ao
Marquês Mordomo-mor, menciona que este discurso é sobre "a re-
forma da imposição da América, principalmente a respeito da intro-
dução do papel selado, e da supressão do monopólio do sal, assim
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como sobre o interessante objeto da legislação dos diamantes, e da
mineração do ouro"?',

Se nos limitarmos, porém, a este importante - mas não úni-
co - documento (o discurso de 1797) para analisarmos o progra-
ma proposto por D. Rodrigo no sentido de modernizar os domínios
portugueses, creio que muitos aspectos relativos ao tema poderão
passar despercebidos ou ser supervalorizados. Esse programa de
reformas que procurou D. Rodrigo colocar em prática é produto das
ações de governos que conheceu durante sua viagem pela Europa e
sua longa estadia em Turim. Nesse sentido, o diplomata deixa trans-
parecer sua vertente "estrangeirada". Os seus discursos e textos
confeccionados durante a década de 1780 marcam bem esse traço,
como um discurso de 1786 sobre o comércio da Itália relativamen-
te ao de Portugal, ou suas Reflexões políticas sobre os motivos da
prosperidade do Piemonte, quando o diplomata chega inclusive a
estudar algumas outras regiões e a estabelecer comparações entre
elas, com o intuito de sistematizar conhecimentos que pudessem
ser aplicados em Portugal.

Entre seus escritos, um dos mais completos, como já dissemos,
é o discurso apresentado após seu retorno a Portugal em 1796 para
ocupar o cargo de Ministro e Secretário de Estado da Marinha e
Domínios Ultramarinos, chamado por Andrée Mansuy Diniz Silva de
"Memória sobre o melhoramento dos domínios de sua majestade
na América". Preferimos não utilizar o termo "memória" para nos
referirmos a esse texto pela razão de que "memória" é o termo uti-
lizado para indicar os textos apresentados à Academia Real de Ciên-
cias de Lisboa, o que de fato o texto não configura. Em coleções an-
teriores, como as do Marquês de Funchal e de Marcos Carneiro de
Mendonça, o mesmo texto aparece sob o título de "Sistema político

20 Carta para o Marquês Mordamo-mar sobre os fundos necessários para as obras do Hos-
pital Real da Marinha e Fábrica da Cordoaria. (1797) In: SILVA, A M D. D. Rodrigo de Souza
Coutinho. Textos políticos, econômicos e financeiros: 1783-1811. Tomo 11. op. cito p. 09.
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que mais convém que a nossa Coroa abrace para a conservação dos
seus vastos domínios, particularmente os da América"?', Controvér-
sias sobre o título à parte, o que nos interessa é que nesse texto
aparece, talvez pela primeira vez em seus discursos políticos, a ideia
acerca do que exatamente configura a relação Portugal-Brasil para
D. Rodrigo. Sem receio, podemos afirmar que este trabalho é um
dos mais elaborados discursos feitos pelo diplomata durante sua
carreira em Portugal. Nele, o diplomata - que já considerava os do-
mínios da América como os "que fazem propriamente a base da
grandeza" do trono português - escreveu sobre o papel que pen-
sava caber a Portugal: "os domínios de Sua Majestade na Europa
não formam senão a capital e o centro de suas possessões. Portugal
reduzido a si só, seria dentro de um breve período uma província
de Espanha. enquanto servindo de ponto de reunião e de assento à
monarquia que se estende ao que possui na ilhas de Europa e África,
ao Brasil, às costas orientais e ocidentais de África, e ao que ainda
nossa Real Coroa possui na Ásia, é sem contradição uma das potên-
cias que tem dentro de si todos os meios de configurar conspícua e
brilhantemente entre as primeiras potências da Europa"."

Percebemos nessa passagem que Portugal não se configura
senão como centro de um vasto império em potencial que se es-
tende pelos quatro cantos do mundo. A imagem que possui sobre
o Brasil, por sua vez, já denota a ideia de porvir venturoso que seus

..

21 Este texto de Sousa Coutinho não está datado, mas o trabalho de Manuel Ferreira da Câ-
mara que faz referência a ele data de 13 de agosto de 1798. Antes de 1797 muito pouco pro-
vavelmente D. Rodrigo teria escrito, pois regressa a Lisboa no final de 1796 (sai de Turim em
30 de julho). É nomeado para a Secretaria da Marinha e Ultramar em 7 de setembro, posto
que o coloca minimamente em posição de apresentar tal projeto, e além disso há uma carta
de 15 de setembro de 1797 enviada ao marquês mordomo-mor em que diz que está pronto
para principiar as sessões sobre a reforma da imposição da América. Portanto, o texto deve
ter sido escrito entre setembro de 1796 e setembro de 1797. Apesar disso, Maria de Loudes
Viana Lyra e Marcos Carneiro de Mendonça aceitam a data de 1798.
22 Memória sobre o melhoramento dos domínios de sua majestade na América. (1797 ou
1798) In: SILVA, AMO. D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, econômicos e finan-
ceiros: 1783-1811. Tomo 11. op. cito p. 48.
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possuidores deveriam ter, por sua posição, gente e produtos. "A
feliz posição do Brasil dá aos seus possuidores uma tal superiorida-
de de forças pelo aumento de povoação que se alimenta dos seus
produtos e facilidade do comércio, que sem grandes erros políticos
jamais os vizinhos do Norte e do Sullhes poderão ser fatais, e pelo
mar só pelo comércio interlópio e fraudulento é que necessaria-
mente devem inquietar-nos, logo que a nossa taxação se afastar
dos princípios que unicamente podem suspender, e contrariar este
cruel flagelo"23.

Podemos inferir, da leitura dessa passagem e de toda a primei-
ra parte desse discurso que, já em 1797, o Brasil se configurava para
o diplomata como uma das bases de sustentação de Portugal, o que
todavia não era ideia nova. O que é novo no pensamento de D.
Rodrigo é o papel que cabe ao Brasil desempenhar para atuar como
um dos pilares de sustentação da Coroa portuguesa. No entanto,
devemos atentar para o fato de que, se o diplomata promovesse
ideias que rebaixassem a posição de Portugal dentro da monarquia,
é de se supor que ele não encontrasse um público muito receptivo
e, mais ainda, é provável que sua carreira política encontrasse en-
traves bem maiores do que os trazidos pela tal proximidade política
com o Marquês de Pombal. Dizer isso, apesar de lógico, é importante
porque, em algumas análises que encontramos desse discurso, a
montagem das citações faz o leitor entender que o que propôs D.
Rodrigo foi uma espécie de "nova divisão administrativa do império
português", onde "os domínios de sua majestade na Europa não for-
marão senão a capital e o centro de suas vastas possessões"?', e asco-
lônias apareceriam como "províncias da monarquia, condecoradas

23 Idem, p49-50.

24 sCf. LYRA, M de LV.A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores do política
(1798-1816) op. cito p.68, & MAXWELL, K. A geração de 1790 e a idéia de império luso-bra-
sileiro. In: SERRÃO, N. & MARQUES, AHO (dir); SILVA, MBN (coord). Nova História da ex-
pansão portuguesa. O império luso-brasileiro. (1750-1822). Lisboa: Estampa, 1986. p.378.
Ambos utilizam o verbo no futuro. Maxwell, posteriormente, corrige a citação.
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com as mesmas honras e privilégios (...) todas reunidas ao novo sis-
tema administrativo, todas estabelecidos para contribuírem à mú-
tua e recíproca defesa da Monarquia, todas sujeitas aos mesmos
usos e costumes","

D. Rodrigo realmente escreveu essas palavras, mas se a cita-
ção começasse algumas linhas acima e não colocasse no futuro um
verbo que está originalmente no presente (formarão, ao invés de
formam), veríamos que o diplomata fala da divisão que os primei-
ros reis fizeram da monarquia e se, contudo, era de seu agrado tal
divisão, não há no escrito a novidade que supostamente traria falar
na nova divisão administrativa.

Além do mais, essa correção justifica-se porque, na medida em
que se coloca a frase no futuro, a ideia de que efetivamente se trata
de um projeto a ser realizado fica mais evidente que uma situação
considerada de fato. Não se trata de desmerecimento, mas de uma
tentativa de pôr em causa a ideia de que D. Rodrigo foi precursor
da ideia de criação de um império luso-brasileiro. Cremos que as-
sim o foi, mas em outro tempo. O início do raciocínio é o seguinte:
"Este deve ser sem dúvida o primeiro ponto de vista luminoso do
nosso Governo, e já que ditosamente, segundo o incomparável sis-
tema dos primeiros reis desta monarquia, que fizeram descobertas,
todas elas foram organizadas como províncias da monarquia con-
decoradas com as mesmas honras e privilégios que se concederam
aos seus habitadores e povoadores, todas reunidas ao mesmo sis-
tema administrativo, todas estabelecidos para contribuírem à mú-
tua e recíproca defesa da monarquia, todas sujeitas aos mesmos
usos, e costumes, é este inviolável e sacrossanto princípio da unida-
de, primeira base da monarquia, que se deve conservar com maior

25 Cf. LVRA, M de LV.A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da político
(1798-1816) op. cito p.68-69.
27 Memória sobre o melhoramento dos domínios de sua majestade na América. (1797 ou
1798) In: SILVA, A M D. D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, econômicos e finan-
ceiros: 1783-1811. Tomo 11. op. cito p. 48-49.
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ciúme, afim que o Português nascido nas quatro partes do mundo se
julgue somente português, e não se lembre senão da glória e gran-
deza da monarquia a que tem afortuna de pertencer, reconhecendo
e sentindo os felizes efeitos da reunião de um só todo composto de
partes tão diferentes que separadas jamais poderiam ser igualmente
felizes, pois que enquanto a metrópole se privaria do glorioso des-
tino de ser o entreposto comum, cada domínio ultramarino sentiria
a falta das vantagens que lhe resulta de receber o melhor depósito
para todos os seus gêneros, de que se segue a mais feliz venda no
mercado geral da Europa"."

Esta incorreção, apesar de não modificar o sentido geral do
que configurava o Brasil para D. Rodrigo - veremos adiante que do-
cumentos posteriores o atestam, documentos como as instruções
enviadas em 1800 a Manuel Ferreira da Câmara para que examinas-
se a situação da alfândega e da Casa da Moeda na Bahia e propu-
sesse medidas modernizadoras e luminosas sobre a cunhagem de
moedas, assim como sobre a administração da capitania" -, ante-
cipa, contudo, uma ideia que só aparecerá mais tarde: a de que o
diplomata montava então uma espécie de novo sistema colonial,
elevando as colônias de categoria.

Esse discurso, tornado público parcialmente pelo Marquês de
Funchal e depois integralmente por Marcos Carneiro de Mendonça,
no entanto, vai muito mais longe do que fazer um elogio às posses-
sões americanas do reino português. O objetivo primeiro do discurso
é o de apresentar propostas de restabelecimento do crédito do Real
Erário, com uma nova maneira de cobrança de impostos, com impos-
tos novos, com emissão de papel selado, melhoramento na adminis-
tração das alfândegas e até mesmo uma proposta (que se realizaria
no início do século XIX) de quebra do monopólio do sal, além de con-
ter um pequeno manual sobre administração financeira.

26 Instruções para Manuel Ferreira da Câmara, Intendente Geral das Minas na Capitania de
Minas Gerais e Serro Frio. (1800) In: Idem, p.73.

27 Os decretos foram assinados em nome da Rainha até 15 de julho de 1799, quando o
Príncipe passou a assinar como Regente do Reino.
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