
 
Desde algum tempo, há um entendimento de que ao século XVIII corresponde um 

momento de profundas transformações no que se refere à política portuguesa voltada 
para seus domínios ultramarinos. Essas transformações, contudo, transcendem a políti-
ca colonial, na medida em que o Reino é também movido na direção de conquistar uma 
nova posição econômica (e política) frente às demais nações européias. Em relação ao 
Brasil, diversos historiadores, na esteira de Caio Prado Júnior, produziram estudos prio-
rizando as mudanças políticas daquele período, enfocando o embate da centralização 
monárquica com os poderes locais. Esta vertente política frutificou e tem longa perma-
nência entre nós, convivendo, em anos mais recentes, com abordagens voltadas ao estu-
do de aspectos do cotidiano colonial, das sociabilidades, das manifestações culturais, das 
atividades mercantis.

Na historiografia portuguesa, o século XVIII também recebeu e continua receben-
do grande atenção, tanto por conta das reformas que caracterizam a segunda metade 
daquele século como pelo crepúsculo de seu Antigo Regime, na medida em que o exau-
rimento da monarquia portuguesa encontra suas raízes no processo de modernização 
da administração empreendido no reinado de D. José I. Entretanto, assim como a trans-
ferência da corte para o Brasil é o evento que interliga ambos os fenômenos, ele também 
nos mostra a força da umbilical relação entre a metrópole e a futura nação brasileira.

Atentos a essa importante charneira, os responsáveis pelo Centro de Documentação 
e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses (séculos XV-XVIII), do Departamento 
de História da Universidade Federal do Paraná, vêm, desde 1998, realizando o evento 
Jornadas Setecentistas que, em 2007, alcançou sua sétima edição. Importante referir 
que, no princípio, a atenção voltava-se mais para a formação do território e da sociedade 
paranaenses, situando esse processo no quadro geral de uma história que transcendia o 
meramente regional e nacional. As Jornadas Setecentistas iniciais funcionaram como um 
espaço de discussão em que se buscava compreender as especificidades locais contrasta-
das à dinâmica e às configurações do Império português. Com o tempo – mais fortemen-
te, a partir de 2003 –, as Jornadas Setecentistas passaram a atender um leque mais amplo 
de interesses, voltando-se efetivamente para temáticas da história dos domínios por-
tugueses, preservando, porém, o recorte cronológico. Essa mudança está sintonizada à 
renovação dos estudos históricos que ocorre nas historiografias brasileira e portuguesa.

Mais do que um evento voltado para a discussão de histórias nacionais – ou da 
constituição de nações –, as Jornadas Setecentistas se propõem ser um espaço para a 
compreensão daquilo que Charles Boxer, nos anos 1960, chamou de “Império Marítimo 
Português” e para a discussão da posição de determinadas realidades locais nessa con-
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figuração. É nesse sentido que o texto do professor Fernando Catroga, “Pátria e Nação”, 
inscreve-se na presente coletânea, composta por textos que embasaram diversas comu-
nicações apresentadas na VII Jornada Setecentista. A existência de um Império Português 
nos séculos XVI-XVIII, realidade mais desejada do que concretizada é, assim, colocada em 
uma perspectiva que, nas palavras de F. Catroga, considera o “ressurgimento da idéia de 
império, num contexto em que ela teria de sopesar uma tendência igualmente relevante: 
o enraizamento do Estado-Nação”.

Não obstante essa peculiaridade do período moderno, os impérios, como afirmou 
Anthony Pagden, “qualquer que seja a definição do termo e em todos os casos da sua 
existência, foram sempre uma forma de impor estabilidade a grupos diferentes que nem 
sempre se estimam”.* Foi, portanto, contra esse pano-de-fundo que Sua Majestade Fide-
líssima procurou empreender a incorporação das populações indígenas e luso-brasilei-
ra da América portuguesa, como mostram alguns dos trabalhos aqui publicados. Esse 
processo de incorporação contou com a participação de diversos funcionários régios e, 
nesta coletânea, podemos acompanhar as trajetórias de vários governadores e oficiais 
da administração que, por conta de serviços prestados, itineraram por diferentes ter-
ritórios portugueses. As ações governativas desses funcionários encontraram suporte, 
ao final do setecentos, nas inúmeras memórias e relatórios redigidos por funcionários 
oriundos dos cursos da Reformada Universidade de Coimbra: o Império é perscrutinado 
por esses viajantes, que são um produto legítimo das Luzes em Portugal. O Iluminismo, 
assim como se manifestou no âmbito educacional, pode ser percebido também no cam-
po editorial, em que pese a ação da Real Mesa Censória. Tais temas foram igualmente 
objeto de atenção de diversas comunicações apresentadas na VII Jornada Setecentista. O 
ingresso de novas idéias em Portugal e em seus domínios ultramarinos não teria forças, 
entretanto, para alterar a arraigada mentalidade religiosa, especialmente em relação aos 
judeus e cristãos-novos. Aliás, o edifício social permaneceu fixo nas mesmas estruturas, 
não obstante histórias individuais marcadas pela mobilidade ascendente, muitas vezes 
proporcionada pela atividade comercial.

Como vemos, inúmeros processos entrecruzaram-se nesse século XVIII português; 
esta coletânea pretende apresentar um quadro, ainda que limitado, desses processos 
que atuaram na construção da idéia de um Império Português.

Curitiba, setembro de 2008.
Andréa Doré e Antonio Cesar de Almeida Santos

* PAGDEN, A. Povos e impérios. Lisboa: Círculo de Leitores, 2003, p. xvi.


