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Considerações sobre o pensamento econômico de Azeredo Coutinho

Bruno de Macedo Zorek

Introdução1

Durante muito tempo, as sociedades, quando analisadas por teóricos e cientistas, foram

tidas como estáticas ou dinâmicas. Estas sociedades atravessariam determinados

períodos; alguns em que a ordem social, o Estado, as instituições e as diversas outras

esferas que a constituem se mantivessem relativamente estáveis, períodos denominados

estáticos; e outros em que haveriam momentos de tensões, revoluções e grandes

mudanças… estes conhecidos por dinâmicos.

Caso este modelo explicativo fosse aplicado à Europa do final do século XVIII e

início do XIX, com certeza, afirmaria-se que as diversas sociedades que a compunham

passavam por momentos de mudança, portanto eram sociedades dinâmicas. De qualquer

forma, mesmo que não se considere o modelo proposto, é bastante difícil sustentar que a

Europa não passava por grandes transformações nesse período.

Imediatamente antes do perído indicado, um movimento intelectual de extrema

importância se iniciou. Os Iluministas “lançaram novas Luzes” sobre a humanidade,

atingindo um público vasto. Nomes como Diderot, D’Alambert, Voltaire, Rousseau,

Malthus, Smith, Linneu, entre muitos outros não ficaram circunscritos a suas terras

natais e percorreram o globo influenciando uma outra geração de intelectuais que se

auto denominou “os modernos”. Em Portugal esta denominação significou, desde logo,

uma oposição dos adeptos da chamada Filosofia Moderna aos seguidores de Aristóteles

(via Tomás de Aquino) que tinham na escolástica uma sistematização do saber

amplamente utilizada nas mais diversas áreas da sociedade portuguesa, desde a

educação até a administração.2

O domínio desta visão de mundo só começou a se fortalecer em Portugal em

                                                          
1Antes do mais, é necessário agradecer ao meu colega e amigo Rodrigo Rojas Duarte, pois este trabalho
não seria possível sem a sua inestimável colaboração.
2CARVALHO, Rômulo. A Física Experimental em Portugal. Lisboa: Icalp, 1982.
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conseqüência das reformas do período pombalino.3 O Marquês de Pombal empreendeu

mudanças de caráter estrutural naquelas esferas antes orientadas pela escolástica

(educação, administração pública, economia, etc.). Pombal estava balizado por um

grupo específico do campo intelectual português, os denominados estrangeirados,4

grupo do qual, inclusive, ele próprio fazia parte. Estes homens entraram em contato com

as concepções iluministas correntes na França e Inglaterra quando estiveram fora de

Portugal, ao voltar com as novas idéias, acabaram por receber a alcunha de

estrangeirados. Aos escolásticos era atribuída a culpa pelo atraso5 de Portugal frente a

outras metrópoles coloniais que deveria ser vencido através de novas formas de

organização, legitimando plenamente as reformas pombalinas, ainda que autoritárias.

 O resultado dessas reformas, no referente a educação, é a formação de quadros

de intelectuais especialistas no arcabouço das novas ciências, que comumente se chama

de geração de 1790. Não se deve, entretanto, exagerar a abertura às novas idéias, O

Contrato Social, de Rousseau continuou proibido, no que Fernando Novais entende

como Aufklaerung Católica, isto é, a “assimilação da ciência moderna pelo pensamento

tradicional, modernização sem romper com a ortodoxia”.6

Nossa análise do Império português do início da contemporaneidade não pode

descuidar dessas questões. Mas antes de nos aprofundarmos nas especificidades a que

nos propomos: iniciamos este trabalho inserindo Portugal no seu contexto. Entretanto

privilegiamos os aspectos e teorias econômicas produzidas no momento por serem mais

pertinentes ao tema aqui tratado.

Portugal é um país dependente. A Inglaterra tem forte influência política e
                                                          
3As reformas pomblinas, é inegável, estavam inspiradas nas idéias ilustradas. Contudo sua forma de
governo, como cada vez mais se percebe através dos estudos produzidos sobre o período, tem sido
indentificada como mais próxima do antigo regime do que do Iluminismo. Da mesma forma que o
período mariano aparece, por sua vez, como o mais próximo das Luzes que Portugal já teve. Ver mais em
NEVES, G. Azeredo Coutinho, Ribeiro dos Santos e a Escravidão. In: CARDOSO, José L. A Economia
Política e os dilemas do Império Luso-Brasileiro (1790-1822). Lisboa: Com. Nacional para as
comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001.
4NOVAIS, Fernado. O reformismo ilustrado luso-brasileiro: alguns aspectos. Revista Brasileira de
História. São Paulo, v. 4, n. 7,  p. 106, mar./1984 e DIAS, Maria Odila. Aspectos da Ilustração no Brasil.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. São Paulo, v. 278, p. 105-170. Jan.- Mar. 1968.
5NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777 – 1808). São Paulo:
Hucitec, 1995.
6NOVAIS, F. O reformismo… op.cit.
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econômica sobre os portugueses. Essa dependência fica mais clara quando Napoleão

determina o bloqueio comercial à Inglaterra, pois Portugal, pressionado pelos ingleses,

não respeita o bloqueio. Disto vem a guerra e Portugal se mostra frágil. Além de

econômica e politicamente dependente, Portugal passa a precisar do apoio militar da

Inglaterra.

Ainda há a possibilidade da perda do Brasil, visto que outras colônias

americanas já haviam se declarado independentes. Apesar de ser um momento de

progresso econômico, Portugal sofria muitas pressões, externas e internas…7

A economia tinha suas primeiras formulações teóricas enquanto esfera particular

do conhecimento durante este período. O capitalismo estava se consolidando como

modelo econômico. Adam Smith e os fisiocratas franceses são os principais

formuladores de teorias a respeito. Em Portugal, os intelectuais ilustrados absorviam a

sua maneira as lições desses teóricos e da lógica capitalista.

Com a porta assim relativamente aberta para novas idéias, novos projetos

passam a surgir no ambiente intelectual português, dentre os quais se destacam a

Academia Real de Ciências, a Imprensa do Arco do Cego e o Museu Natural,

coordenado por Domingos Vandelli. Estas e a Universidade de Coimbra são as

principais instituições que no final do XVIII e início do XIX irão patrocinar expedições

de cunho científico a diversas partes do Império Colonial Português, revelando nomes

como José Bonifácio de Andrada e Silva, Alexandre Rodrigues Ferreira, Joaquim José

da Silva, Manoel Galvão da Silva e João da Silva Feijó, dentre muitos outros

naturalistas formados na Coimbra reformada e geralmente aproveitados para os quadros

burocráticos do Império. É o caso dos Silva acima, encarregados de cargos coloniais e,

ao mesmo tempo, de escrever Memórias para a Real Academia, coletar e enviar plantas,

animais e minerais para o acervo em construção do Museu Natural, e de atentar para

potenciais oportunidades de exploração dos recursos naturais das colônias.8

Quem versava sobre esses assuntos em Portugal era um grupo determinado.
                                                          
7FRAGOSO, J. Mercados e negociantes imperiais: um ensaio sobre a economia do império português
(séculos XVII e XIX). História Questões & Debates, n.º 36, jan./jun. 2002.
8PEREIRA, Magnus. Um jovem naturalista em um ninho de cobras: A trajetória de João da Silva Feijó
em Cabo Verde, em finais do século XVIII. História: Questões & Debates. Curitiba, n. 36, p. 29-60,
2002. Editora UFPR.
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Alguns eram comerciantes, alguns proprietários e outros homens de Estado, contudo

quase necessariamente eram letrados, e letrados em Coimbra. Tais homens participavam

também do exercício do poder em maior ou menor escala. E, sendo assim, a realidade

prática era muito mais importante para eles do que a teórica. Afinal era preciso aplicar

essas novidades num espaço onde eles exerciam a sua influência.

E é sobre como esses homens pensavam sua realidade, sobretudo econômica,

que este trabalho fala. Escolheu-se um personagem importante para fazer tal análise: o

bispo Azeredo Coutinho. Privilegiou-se três tópicos para a análise da obra desse

homem: como Coutinho se inseria no mundo ao seu redor, ou seja, a questão da

identidade; um fenômeno que denominou-se “decadentismo”; e uma variante da tese de

João Fragoso e Manolo Florentino: o arcaísmo como projeto.9 Portanto este estudo vem,

de início, com uma explanação sobre esse tópicos, para, em seguida partir para o caso

particular.

Alguns aspectos e considerações pontuais sobre o que denominou-se “decadentismo”

O tema da decadência é bastante recorrente nas obras dos autores portugueses dos finais

do século XVIII e inícios do XIX. A historiografia não deixou de notar tal característica

nessas obras e, portanto, também produziu algo sobre o assunto. No entanto, o termo

escolhido para se versar a esse respeito – decadentismo – não necessariamente é uma

apropriação ou dos portugueses do período em análise, ou dos historiadores que

trataram do tema. Em verdade não se sabe exatamente de onde vem o conceito. Contudo

há quatro hipóteses para a sua origem.

Há duas primeiras hipóteses são as que foram sugeridas já no parágrafo anterior.

A primeira é a de que o termo foi tirado da obra dos portugueses da época; e a segunda:

a de que foi retirado da obra dos historiadores10. Caso seja isto um fato, existe o

problema de não se saber exatamente quem elaborou o conceito.

Sabe-se, contudo, que a decadência portuguesa foi um dos assuntos discutidos

                                                          
9FRAGOSO, J. FLORENTINO, M. O arcaísmo como projeto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2001.
10Sabe-se, por exemplo, que Fernando Novais discutiu essa questão, mas não se ele forjou este conceito.
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durante as aulas da disciplina História e Ciência, ministrada pelo professor Magnus

Pereira. Portanto é possível que o decadentismo tenha sido um termo apresentado pelo

professor durante suas exposições.

Mas há, entretanto, uma quarta possibilidade que, por menos provável que seja

em relação às anteriores, é particularmente interessante. Esta hipótese parte de duas

afirmativas (sendo uma de fácil comprovação e a outra de dificílima) que, caso uma ou

as duas sejam consideradas falsas, anulam as conclusões delas decorrentes. A primeira

afirmativa é a de que o conceito decadentismo seja original e não tenha sido forjado por

ninguém antes.11 E a segunda é que o conceito de Memória Coletiva de Maurice

Halbwachs tenha alguma pertinência.12

Tendo essas afirmativas como princípios, deduz-se que: considerando que o

tema da decadência portuguesa foi apresentado e discutido dentro de um grupo e que

este grupo desenvolveu uma maneira mais ou menos homogênea de pensar determinado

assunto, conclui-se, dentro do grupo, que a decadência para os portugueses do período,

mais que um tema recorrente em seus escritos, é um fenômeno intelectual que trará

conseqüências para a formação da identidade brasileira e portuguesa no futuro.

Entendido enquanto fenômeno, o decadentismo representa uma mentalidade.

Halbwachs entende que não é possível desenvolver um pensamento individual

strictu sensu, pois que o indivíduo está inserido como que em uma espécie de malha e,

para pensar, precisa se utilizar dos fios que compõe a trama. Halbwachs não nega a

possibilidade do pensamento original, mas entende que algo original somente surge

relacionado e inserido em dadas estruturas. Portanto, o pensamento individual, apesar de

livre, é limitado. Bourdieu define esta limitação como habitus, que é, grosso modo, um

conjunto de possibilidades de escolha comuns a um grupo, isto é, há a liberdade da

escolha, mas, ao mesmo tempo, há um número limitado de alternativas.13 A imagem que

Halbwachs utiliza para explicar a relação entre pensamento individual e pensamento

coletivo e dessa forma explicar como o indivíduo pode ter um pensamento original é

mais ou menos esta: o pensamento individual é como um objeto pesado que se encontra
                                                          
11Esta é a afirmativa mais complicada de se sustentar.
12HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1990.
13BOURDIEU, P. Razões Práticas. Campinas: Papirus, 1996.
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sustentado por uma série de fios tênues (como uma malha), logo a sustentação deste

objeto é dependente de todos esses fios ao mesmo tempo, entretanto não é de nenhum

exclusivamente.

Ainda segundo Halbwachs, há momentos em que um grupo desenvolve uma

harmonia interna tal que, quando alguns indivíduos se manifestam, é como se fossem

porta-vozes deste grupo, suas manifestações condizem com o pensamento de todos os

integrantes do mesmo, como se todos estivessem sintonizados. Usando um exemplo

histórico: os memorialistas portugueses, membros da Academia de Ciência de Lisboa,

formavam uma sociedade, um grupo e discutiam variados assuntos em conjunto… por

mais que não concordassem em muitos pontos, algumas questões eram consenso, algo

que não se discutia quase de forma nenhuma, por exemplo: que Portugal precisava

desenvolver a agricultura, ou que passava por um momento de decadência… Enfim,

propõe-se nesta hipótese que o conceito de decadentismo seja um momento em que,

dentro do grupo formado na sala de aula, conseguiu-se sistematizar um pensamento e

organizá-lo enquanto conceito. Portanto delega-se a turma fonte de onde se retirou o

conceito.

Pensa-se nesta última hipótese como a mais interessante porque, em primeiro

lugar: ela alimenta nossa vaidade; e, em segundo lugar: porque requer uma elaboração

mais complexa e, portanto, desafia um pouco mais nossa capacidade criativa.

Finalmente abandonando as elucubrações sobre a origem do conceito. Fica dito

que o importante a absorver do exposto é o próprio decadentismo. O conceito a ser

trabalhado nos casos a que nos propomos é o da mentalidade decadentista observada

nos escritos dos portugueses, independentemente de onde o conceito foi retirado.

Arcaísmo como projeto

Em O arcaísmo como projeto, Manolo Florentino e João Fragoso entraram nos

meandros do Pacto Colonial para afirmar o compromisso das elites aristocráticas e seus

sócios aristocratizantes em se apropriar “do resultado final do funcionamento da

economia colonial, sem o fortalecimento de setores burgueses metropolitanos que
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pudessem ameaçar a manutenção da velha ordem”,14 destacando, em comparação com a

Inglaterra, o caráter conservador da dinâmica econômica imposta pela nobreza arcaica.

O processo de conservação do status quo tem bases na supremacia, na política e na

economia luso-brasileiras, de valores arcaizantes relacionados com a aristocracia, a

qualidade de Senhor de terras e de homens, o distanciamento do mundo do salário e do

trabalho etc.. Segundo estes autores, a tendência daqueles que acumulavam algum

capital mercantil era transferir seus investimentos para atividades econômicas

relacionadas à aristocracia como, por exemplo, o engenho ou a propriedade de edifícios,

mesmo que a lucratividade fosse menor. Ao fazê-lo, estavam descapitalizando o setor

mercantil em favor da monocultura agrícola, o que, combinado com a apropriação dos

excedentes por parte da metrópole, acabou por impedir o surgimento de uma elite

mercantil, propriamente dita.15

Os autores levantaram a tese de que a sociedade portuguesa da virada do século

XVIII para o XIX, um período identificado como “colonial tardio”, investia seus

esforços no sentido de se tornar arcaica. Em exemplos práticos, eles se referem

principalmente aos comerciantes cariocas do período; estes conseguiam mobilizar uma

grande quantidade de capital e, para tanto, movimentavam bastante a economia do

Império português. Contudo seus investimentos eram principalmente dirigidos ao setor

agrário, ou melhor: às propriedades fundiárias.

A idéia resumida desse projeto arcaizante é a de que os grandes comerciantes

buscavam uma posição social que os identificasse como uma espécie de nobreza rural.

O importante não era conseguir uma grande quantia de capital, mas sim ser proprietário

de muitas terras e bens imóveis. Isso porque havia, segundo os autores, uma relação

hierárquica de atividades que colocava o comércio em um degrau inferior ao simples

possuir terras, uma espécie de herança de uma mentalidade feudal. O trabalho, qualquer

que seja, deslegitima a nobreza, o verdadeiro nobre não trabalha, mas coordena as

produções de suas propriedades. Portanto possuir terras era uma maneira simbólica de

se aproximar da nobreza. O poder proporcionado pelo comércio era de fato importante,

                                                          
14FRAGOSO, J. FLORENTINO, M. op. cit. [grifo nosso]
15FRAGOSO, J; FLORENTINO, M. op. cit.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

CURITIBA, 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003

162

mas hierarquicamente inferior ao proporcionado pela propriedade rural.

Em termos mais amplos, pensa-se que esse projeto liderado pelos comerciantes

de grosso-trato poderia ser como o reflexo de um ideal desejado pelos membros da

sociedade portuguesa. Assim sendo, todos os atos (ou, pelo menos, grande parte)

políticos, econômicos e os mais possíveis para tal fim apontavam para um determinado

objetivo. Por mais que isso não possa ser afirmado como absoluta verdade (afinal eram

muitos os que não participavam desse projeto), é fato que havia uma pressão da elite

portuguesa para que a ordem social continuasse a mesma e que, portanto, muitas

instâncias não poderiam mudar. O poder exercido por essa elite era o ideal, daí que

muitos almejassem o mesmo status e, para tanto, investissem seus esforços no sentido

de participar também dessa situação. Uma situação que ia de encontro com a lógica

capitalista então nascente; algo que prejudicou, de certa forma, o desenvolvimento da

economia portuguesa.

Uma questão da identidade: ser brasileiro, ser colono, ser cientista, ser o quê?

Ao se analisar o pensamento de determinado grupo sobre a realidade que o circunda, é

importante não descuidar de qual é a opinião dele, ou dos indivíduos que o compõe,

sobre si mesmo. Azeredo Coutinho, que está inseridos no universo português durante o

período em questão, terá a sua identidade analisada segundo quatro possibilidades:

enquanto cientista, brasileiro, colono e português.

Em primeiro lugar é preciso lembrar que Azeredo Coutinho nasceu em território

brasileiro. No entanto, a origem dos indivíduos, apesar de importante, não é

determinante para enquadrá-los dentro das possibilidades assinaladas.

Portanto, antes do mais, é preciso se explicar o que é um cientista para o

momento e, mais especificamente, o que é um “economista”. A relação que o bispo, ao

qual determinamos tal adjetivo, com a sociedade em que estava imerso é de vital

importância para se compreender que ele era.

Não havia naquele momento profissionais da economia como há nos dias atuais.

Havia sim os responsáveis pelos serviços que envolviam dinheiro e finanças, a maioria
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membros do governo. Todavia, existia um tema que preocupava muitos homens, a

economia. Quem se ocupava de tal tema eram homens de Estado, comerciantes e

proprietários; ou seja: homens que tinham o que perder se não conhecessem o mínimo

sobre o assunto.

O mundo natural era um objeto desconhecido e que necessariamente precisava

ser explorado. Para tanto os cientistas da época, em sua maioria imbuídos de um espírito

ilustrado e empirista, saíram para o mundo e tentavam o desvendar. O objetivo dessas

empreitadas era claro: conseguir produzir um conhecimento que desse algum retorno

prático aos interesses da nação patrocinadora.

O mundo econômico era visto da mesma maneira. Entretanto os pontos de vista

sobre este mundo não eram tão homogêneos quanto eram os sobre o mundo natural.16

As controvérsias eram muito maiores e os resultados da aplicação desses conhecimentos

dependiam de muitas variáveis que nem sempre podiam ser de todo previstas. Daí que

era mais fácil chegar a um consenso sobre como melhorar a indústria de extração do sal

do que decidir se era ou não positivo taxar esta mesma indústria.

Apesar dessas diferenças, uma grande parcela dos cientistas que se dedicavam

principalmente aos temas “naturais” (os ditos naturalistas), estes também desenvolviam

alguns escritos a assuntos econômicos. Mesmo porque a diferenciação entre essas

esferas só foi dada claramente num momento posterior da história. Então, o exemplo

dado anteriormente sobre a indústria do sal poderia ter as duas questões (o seu

melhoramento e a taxação) contempladas num mesmo escrito, algo em nada estranho

para os pensadores portugueses.

Então o cientista, o naturalista, o economista ou ainda o filósofo eram um

mesmo homem. Essa “classe” era algo novo naquele contexto, sua posição em relação

                                                          
16“A razão não encontra obstáculos na indagação das verdades especulativas da física, da álgebra e da
matemática, porque paixão alguma não é aí interessada. Quando se dá conta da marcha de um cometa, das
observações sobre a figura da Terra, etc., o espírito se ocupa e se nutre, e o coração não se opõe. Mas
quando se trata das verdades que vão regular o coração, reprimir as paixões e combater este gosto de
independência, de presunção e de orgulho que é muito forte na moda, então tudo se levanta no homem
contra essas verdades, tudo reclama, tudo resiste, então se prova tudo o que nos representa.” Azeredo
Coutinho. NEVES, G. P. das. Azeredo Coutinho, Ribeiro dos Santo e a Escravidão. in CARDOSO, J. L.
A economia política e os dilemas do império luso-brasileiro (1790-1822). A economia política e os
dilemas do império luso-brasileiro (1790-1822). Lisboa: Com. Nacional para as comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, 2001. p. 15 [epígrafe]
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aos demais membros da sociedade não era muito clara. Dentro dos escalões do governo

não se sabia qual era a posição hierárquica exata desses homens, não se sabia qual era o

poder que lhes cabia, nem a forma como lhes era possível exercê-lo.17 Tanto que, no

caso em análise, Azeredo Coutinho não usou de sua autoridade como pensador, mas sim

a de homem da Igreja.

Apesar dessas peculiaridades quanto ao papel do cientista na sociedade, o que

diz respeito ao ser cientista para o indivíduo parece mais simples explicar. Portanto,

neste parágrafo, inseriu-se as características de cada uma das possibilidades mais acima

listadas, pois consideramos que também não há grandes segredos quando a esses temas.

Eles se resumem a mais ou menos o seguinte: ser cientista é ser um indivíduo “livre das

paixões”, imparcial, um indivíduo que trabalha para a ciência e em nome dela, alguém

que ajuda a humanidade a caminhar pela via da razão. O brasileiro é um homem que

pertence ao Império português, mas que considera o Brasil como a parte mais

importante e rica desse Império. O português é igual ao brasileiro, diferenciando-se

apenas por considerar Portugal como o grande centro, o português é o metropolitano por

excelência. Enquanto o colono, nesta acepção, é aquele que se coloca em um papel

secundário frente a metrópole, considera-a o centro, mas, visto que não está lá, tem que

se contentar com o seu papel de subordinado e inferior, este é detentor de uma

mentalidade submissa.

Um breve resumo biográfico de Azeredo Coutinho

José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho nasceu na vila de São Salvador dos

Campos dos Goitacás, no mês de setembro do ano de 1742.18 Primogênito varão de uma

abastada família de produtores de açúcar, por dedução herdaria as funções de chefe da

casa e dos negócios familiares. Todavia sua peculiar trajetória contraria muitas das

                                                          
17PEREIRA, M. op. cit.
18Todas as informações sobre a vida de Azeredo Coutinho foram retiradas de HOLANDA, Sérgio B.
Apresentação. In: COUTINHO, J. Obras Econômicas de J. J. da Cunha de Azeredo Coutinho. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1966. e de NEVES, G. P. das. op. cit.
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possíveis obviedades deduzíveis a partir da observação dos padrões da época.

Azeredo Coutinho não seguiu o caminho óbvio, a carreira eclesiástica foi a sua

escolha. Ainda bem jovem (com apenas 6 anos) começa seus estudos na cidade do Rio

de Janeiro. Segundo S. Buarque de Holanda, um dos biógrafos de Coutinho diz que,

logo depois de terminados os seus primeiros estudos, partiu em viagem por algumas

capitanias, porém “não como estéril viajante, mas como filósofo observador, fazendo

seus apontamentos do que julgava notável”.19 Ou seja: o viajante ilustrado.

Contudo, antes de se encaminhar à Europa para realizar seus estudos, Azeredo

Coutinho assume, por conta do falecimento de seu pai, a administração dos negócios da

família. Apenas em 1775 surge a oportunidade de se dedicar ao que lhe interessava. Os

assuntos que até então lhe ocupavam são deixados ao encargo de seu irmão: Sebastião

da Cunha, enfim José Joaquim se matricula em Coimbra, seus cursos: filosofia e letras.

Em 1784 é nomeado deputado do Santo Ofício, no ano seguinte termina sua

formação acadêmica também com a licenciatura em Direito Canônico. Em 1791 publica

sua Memória sobre o Preço do Açúcar. Três anos depois é eleito bispo de Pernambuco.

Azeredo Coutinho parece não aceitar de bom grado a nomeação, parece não o

interessar sair da Metrópole, mas o fato acontece, mesmo que só em 1798, quatro anos

depois de sua eleição. Ainda no ano em que é nomeado bispo, publica o Ensaio sobre o

comércio de Portugal e suas colônias, obra que tem grande repercussão inclusive no

exterior.

Chegando em Pernambuco, Coutinho desenvolve uma série de reformas. Um

exemplo é a nova organização do Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça. O

novo bispo altera profundamente o método de ensino lá empregado: destitui o método

escolástico e aplica um ilustrado. A reforma é bastante importante, tanto que o

Seminário é considerado por alguns autores como a mais importante instituição

educacional da época.20 Além da reforma Seminário, Azeredo contribuiu para a

construção de uma estrada ligando o sertão do São Francisco a Recife, melhorou a

arrecadação de impostos e dízimos, organizou a compra de uma fragata armada, etc.

                                                          
19HOLANDA, S. op. cit., p. 14.
20Oliveira Lima é o exemplo citado por Sérgio Buarque a esse respeito.
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Isso não se deu somente por conta do bispado, pois Coutinho acumulou alguns

cargos em Pernambuco: o mais importante, talvez, foi o de membro da Junta de governo

da capitania; cargo que o permitiu assumir o governo interino em momentos de ausência

do Governador titular.

O espírito empreendedor e reformador que carregava trouxe-lhe alguns muitos

inconvenientes. Azeredo Coutinho se indispôs com um juiz-de-fora por conta de um

processo; também com Pereira da Cunha, desembargador ouvidor-geral e membro da

Junta de governo; além de desobedecer pareceres da Mesa de Consciência e Ordens.

Disso resultou que, em 1802, Coutinho foi eleito, por ordem de Sua Alteza Real,

bispo de Bragança e Miranda. A sugestão de Sérgio Buarque é que, talvez, fosse

intenção do Príncipe manter o bispo mais próximo de si e, portanto, mais ao alcance do

seu controle.

Entretanto, em 1804, D. José Joaquim desafia novamente a autoridade da Mesa

de Consciência e Ordens, quando imprime um texto que repudia a autoridade da Ordem

de Cristo e da dita Mesa sobre os bispados ultramarinos ao sul do cabo do Bojador.

Texto que foi “fulminado” por uma resolução régia.

Azeredo Coutinho defende que seus atos e seus escritos são obras em defesa do

Trono português e que quem está contra ele está contra o Império. Muitos ainda são os

atritos de Coutinho com a Mesa de Consciência e Ordens e com outros. Mais um

exemplo importante é a sua Análise sobre a Justiça do Comércio do Resgate dos

Escravos da Costa da África, publicação que gerou muitas polêmicas ao seu redor.

Não foi possível a Coutinho assumir o bispado de Bragança e Miranda por causa

da insistência em não desistir do cargo do bispo então em exercício, portanto, em 1806,

o bispo de Pernambuco foi nomeado bispo de Elvas.

Quando da invasão francesa, que em 1808 obrigou a família real a se deslocar

para o Rio de Janeiro, o agora bispo de Elvas imprimiu sua obra sobre o resgate de

escravos em Portugal. Não foi dito quais foram as polêmicas em torno deste escrito

anteriormente, mas elas se resume a poucas linhas. Tal trabalho foi censurado e proibida

sua impressão em Portugal por conta de conter ofensas aos franceses (que estavam em

uma situação diplomática complicada com Portugal) e por defender princípios

desumanos que não correspondiam ao que se esperava das palavras de um bispo.
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Coutinho imprimiu este trabalho em língua francesa na Inglaterra, logo depois de sua

elaboração, pois lá não havia censura… disto já surgem problemas; quando a família

real sai de Portugal, os franceses desmobilizam a instituição da censura: uma

oportunidade, não desperdiçada por Coutinho, de difundir suas idéias.

Ainda é protagonista de algumas mais polêmicas com seus adversários. Mas

com a idade diminui bastante suas atividades mais barulhentas. Em 1817 é exonerado, a

pedido, do bispado de Elvas; no ano seguinte é eleito Inquisidor-Mor do Santo Ofício (o

último que Portugal terá) e Presidente da Junta de Melhoramento das Ordens Regulares.

Em 1821 Azeredo Coutinho morre, momento em que ocupava o cargo de deputado das

Cortes pela província do Rio de Janeiro.

A identidade de Azeredo Coutinho

O bispo primeiro de Pernambuco e depois de Elvas não se enquadra em nenhuma das

categorias estabelecidas para identificar quem é o que no universo português. Sustenta-

se isso em três observações principais notadas na obra e vida do bispo: as suas opiniões

sobre o Brasil; a forma como compreendemos seu pensamento econômico enquanto

uma totalidade; e alguns fatos marcantes de sua vida.

As opiniões de Azeredo sobre o Brasil são compartilhadas por muitos dos seus

contemporâneos. Em geral Coutinho pensa no nosso país como o mais rico e importante

domínio português. Tanto que suas obras econômicas são principalmente voltadas a

interesses brasileiros e, quando não, sempre versão bastante sobre o Brasil. Portanto, a

princípio, o bispo seria enquadrado na categoria de brasileiro.21 Aqui cabe um exemplo,

                                                          
21A sua obra mais conhecida, o Ensaio Econômico sobre o Comércio de Portugal e suas Colônias, é
dividida em três partes: a primeira é dedicada aos interesses que Portugal poderia retirar do Brasil (sua
colônia mais rica); a segunda diz respeito as colônias portuguesas na totalidade; e a última as relações de
Portugal com outras nações. Portanto enfatiza interesses da metrópole, mas prioriza o Brasil como
principal riqueza. Na Memória sobre o Preço do Açúcar o enfoque é claro nas vantagens que se devem
dar aos produtores de açúcar. No Discurso sobre o Estado das Minas do Brasil, critica a forma como se
administram alguns aspectos dessa colônia, principalmente em relação à agricultura e às minas de ouro. E
na Análise sobre a Justiça do Comércio do Resgate dos Escravos da Costa da África, como o próprio
título já demonstra, seu objetivo é defender os interesses da aristocracia rural brasileira.

Há, é claro, um interesse maior de Coutinho pelo Império como um todo e por Portugal
especificamente. Contudo é a forma como se refere ao Brasil nesses textos que nos faz pensar nele como



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

CURITIBA, 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003

168

dos muito possíveis, para sustentar essa afirmação:

A América é um terreno abundantíssimo; o Brasil é o mais abundante da América: debaixo de
um clima quente, mas doce, ameno e temperado pelas chuvas e pelos ventos, está sempre
produzindo, em um contínuo giro. A terra está em todo o ano coberta de um alegre verde e em
uma primavera continuada. As árvores estão sempre floridas, e em cada uma delas se vê ao
mesmo tempo a flor, o fruto verde e o sazonado.

Os matos produzem imensos frutos silvestres, com os quais se nutre a imensa caça grossa e
volátil que vaga por todos aqueles sertões: é enfim, inumerável a variedade de peixes que se
criam nos rios, lagos e mares que bordam aquele terreno delicioso.22

A forma de embasar seus argumentos positivos sobre o Brasil é muito

interessante e reforça a tese de que ele se enquadre como brasileiro. Sempre procura

mostrar que o que vem do Brasil é o melhor possível e justifica isso invocando a

autoridade de muitos escritores portugueses e estrangeiros. Mas não o faz como a

maioria dos memorialistas, no nosso entender. Estes procuram mostrar e embasar na

observação empírica mais crua suas conclusões e argumentos. Aquele, por mais que se

utilize de argumentos provenientes da observação, parece muito sustentar seu discurso

em alguma “fé” nas qualidades brasileiras e nos princípios nos quais acredita.

Isso se demonstra observando que grande parte do que afirma são verdades

absolutas baseadas em algo por fazer: “caso se faça assim, o resultado será positivo… se

não se fizer será negativo”. Os exemplos em sua obra são muitos, tantos que é até difícil

escolher qual ou quais selecionar para a ocasião. Mesmo assim, usa-se um retirado da

Memória sobre o preço do Açúcar: “[…] é necessário deixar-lhe toda a liberdade ao

subido preço do açúcar; quanto ele mais subir, mais se aumentarão as nossas fábricas e

o nosso comércio”.23 Este é um dos muitos exemplos possíveis. No entanto sua obra não

é ingênua ao ponto de simplesmente afirmar: “faça assim, dará certo”. D. José

desenvolve seus argumentos de maneira competente, mas sua sustentação é baseada na

específica lógica escolástica, tornando assim os argumentos frágeis, principalmente para

os padrões da época.

José Joaquim, assim sendo, agia enquanto um ilustrado, reformava como um

ilustrado, mas seu embasamento era na escolástica. Pensamos que o exemplo máximo
                                                                                                                                                                         
“brasileiro” neste primeiro momento.
22HOLANDA, S. op. cit., p. 68 e 69.
23HOLANDA, S. op. cit., p. 185.
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dessa faceta arcaica de Azeredo Coutinho é o cargo para o qual é indicado e que aceita:

Inquisidor-Mor. Portanto a fragilidade dos seus argumentos residia nesse pormenor, no

fato de basear sua ação em preceitos diferentes dos que baseava seu pensamento.

Logo era a partir de um pensamento metafísico, talvez não condizente com o

espírito ilustrado, que Coutinho defendia o Brasil. Neste esquema, o Brasil ocupava

uma posição privilegiada, comprova-se isso com suas palavras sobre o nosso país e com

a emoção que diz sentir ao imaginar a chegada da família real ao mais valoroso quinhão

do grandioso Império português quando dedica seu Ensaio Econômico sobre o

Comércio de Portugal e suas Colônias ao Príncipe D. Pedro.

Tudo isso nos leva a crer que Coutinho se enquadre como brasileiro. Mas os

outros dois pontos a serem analisados desfazem essa impressão. A sua maneira de

pensar economicamente, por exemplo, indica que concebe o Império como uma

unidade, como um conjunto de partes interdependentes que não podem deixar de se

ajudarem mutuamente.24 Seu pensamento, nesse sentido, assemelha-se ao de D. Rodrigo

de Souza Coutinho, pois que este também pensava o Império como interdependente.25

A necessidade das partes se manterem unidas denuncia um pensamento

diferenciado de Coutinho. Muitos dos encaixados como brasileiros defendiam, por mais

implicitamente que fosse, que o Brasil era a principal riqueza do Reino e que se uma

parte tivesse que ser abandonada, que fosse a européia, jamais o Brasil. D. José parecia

não ser partidário disso, considerava Portugal como centro e, por maior importância que

desse as terras brasileiras, concebia Lisboa como a administração principal. Um

exemplo claro disso é a sua defesa sobre Portugal manter-se em dívida com as colônias

para ser credor das nações estrangeiras.26

Nesse sentido Azeredo não é nem brasileiro, nem português, é um homem do

Império. Para usar uma imagem da ciência contemporânea: Coutinho é, neste caso,

como que um hidrogênio acelerado artificialmente: ele se move tão rápido entre duas

localidades que é considerado como estando nas duas ao mesmo tempo. Mas mesmo

                                                          
24CARDOSO, J. L. O pensamento econômico em Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1989.
25CARDOSO, J. L. A política colonial de D. Rodrigo de Souza Coutinho. in CARDOSO, J. L. A
economia… op. cit.
26HOLANDA, S. op. cit.
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assim são apenas dois os lugares, ao mesmo tempo Azeredo está no Brasil e em

Portugal, defende ambos e em nome de ambos.

O último ponto a ser considerado é a preferência que Azeredo dá a Portugal para

passar a sua vida. Como antes foi citado, ele não aceitou de bom grado o bispado de

Pernambuco, levando quatro anos para ir de fato assumi-lo. Sendo que quando foi eleito

de Bragança e Miranda, rapidamente se deslocou para a Metrópole. Seria uma

mentalidade de metropolitano?

Azeredo se manifesta de três maneiras. Algumas vezes como brasileiro, algumas

como português e outras como cidadão do Império. Acreditamos que a identidade de

Azeredo é definida de acordo com a ocasião. Em alguns momentos manifesta sua

saudade dos tempos de criança, em outros dá claramente a entender que não quer

abandonar Lisboa e em outros ainda parece se mover pelo Atlântico.

Há uma passagem em sua obra que é relativamente curta para a leitura, mas

muito extensa para a transcrição, são as seis páginas que apresentam o seu já citado

Ensaio Econômico. Sugerimos sua leitura por pensarmos que a maior parte, se não

todas, das características por nós apontadas para a elaboração deste ensaio se acharem

presentes em tal trecho.

O papel da decadência no pensamento de Azeredo Coutinho

Não encontrou-se autor do período que fosse otimista quanto a situação portuguesa, em

especial a da agricultura. O bispo D. José também não o era. Azeredo Coutinho

participava das mesmas preocupações que ocupavam a cabeça da maioria, senão de

todos. Acreditava que existiam entraves e que se precisava alterar algumas condutas

para ser possível o desenvolvimento desejado. No entanto, nem todos esses entraves

poderiam ser retirados, principalmente porque o maior deles, a situação privilegiada dos

senhores de terra no Brasil, não poderia ser alterado. Isso impedia um efetivo

desenvolvimento das reformas, mesmo porque era interessante e positivo que esses

entraves (na maioria interesses vinculados à aristocracia fundiária e ao clero) não

fossem transpostos, afinal isso poderia alterar radicalmente a condição privilegiada das
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classes dominantes; a condição dessas classes era mais importante que o

desenvolvimento.

José Joaquim é, antes de tudo, um homem ligado a essas classes dominantes,

mais precisamente à aristocracia fundiária, além de ser membro do clero. Logo

representa interesses bastante arraigados da manutenção da ordem social.

No entanto, por mais que a ordem social precisasse ser mantida, algo precisava

mudar: a estrutura da economia naquele momento e da técnica das indústrias era

lastimável… por quê? Primeiro porque, segundo Cardoso, havia uma grande

animosidade contra a forma de agir do Marquês de Pombal, tudo o que este homem

deixou como legado parecia ser insuficiente e negativo aos olhos dos homens que

assumem seu lugar. Logo, por mais que Pombal houvesse promovido algumas reformas

de cunho ilustrado, estas não eram suficientes, pois foram fruto do trabalho do Marquês:

eram necessárias reformas mais profundas. E segundo, porque, de fato, a quantidade e a

qualidade das indústrias portuguesas eram muito inferiores às das Inglaterra por

exemplo, e a organização da economia também estava presa à estruturas arcaicas que

atravancavam o desenvolvimento português.

Para o bispo em questão toda a desgraça e decadência em que Portugal se

encontra vinha do fato de se ter abandonado a agricultura para investir esforços nas

minas de ouro. O ouro era apenas uma representação da riqueza para Coutinho. A

verdadeira riqueza era o produto da terra e este sim precisava ser valorizado.

Caso Portugal enxerguasse isso e investisse seus braços no fomento da

agricultura, a situação voltaria a ser de grande pompa. Havia sempre em Coutinho um

saudosismo referente a uma época perdida mas que poderia voltar. O mito do poderoso

Império… porém não havia mais no pensamento desses homens a ingenuidade de

considerar Portugal como uma potência. Eles sonhavam com os tempo idos e tinham

claro para si que Portugal vivia uma situação de dependência econômica e política. Era

preciso tomar medidas drásticas ou Portugal se encaminharia para uma situação ainda

pior. Coutinho sabia disso e tentava com seus atos e escritos ajudar Portugal a retomar a

antiga preponderância.

O tema do decadentismo necessita de muitas pontes e, por isso, aproxima-se

bastante tanto da forma como esses homens entendiam sua identidade, como da tese do
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arcaísmo como projeto. Veja-se o caso em questão. Azeredo é o arcaísmo em pessoa e é

defendendo esses ideais arcaicos que pretende emplacar reformas. E percebendo-se que

é defensor de determinados ideais, vê-se importantes traços da sua identidade.

Portanto o tema da decadência é algo que participa tanto das características

interiores aos indivíduos e grupos, quanto das características exteriores, pois motiva

esses homens a agir para mudar a situação. Entretanto é uma característica presente e,

por mais que a situação pareça ir melhorando, o decadentismo fixa um pessimismo

relativo ao futuro. Pensa-se que, por isso, deve-se desconfiar das expectativas desses

homens quanto ao Império português, principalmente depois da fuga da família real.

Tem-se a impressão de que há algo de fato ruim em que eles acreditam, porém

há um esforço no sentido de mascarar tal situação, sempre justificando e tentando

encontrar um bom caminho em meio a complicada teia em que os portugueses foram se

enrolando aos poucos.

Arcaico Azeredo

É extremamente nítida a opção de Azeredo Coutinho por defender os interesses de um

determinado grupo: a aristocracia fundiária. Mesmo sendo membro do clero, D. José se

alinhava mais aos interesses dos grandes proprietários do que aos da Igreja. Talvez por

conta da sua origem, mas talvez por nunca ter se enquadrado bem dentro da estrutura

clerical.

O tema de suas obras econômicas deixam claras suas intenções. Discorria sobre

o preço do açúcar e de como o governo português deveria agir para que este gênero

tivesse um bom desenvolvimento. Falava sobre a utilização de mão-de-obra escrava

como legítima (algo que lhe rendeu alguns problemas), justificava seu ponto de vista a

partir da constatação que o poder do Rei não era dado pelo povo e sim por Deus e que,

sendo assim, se havia a possibilidade de se escravizar uma nação para o bem de outra

que possuisse um soberano de poder divinamente concedido, que assim fosse. Dos

escravos concluia que eram muito úteis e importantes para a agricultura no Brasil.

Quando dizia sobre as minas, criticava o fato de se terem mobilizado um grande
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contingente de braços para a extração do ouro e, por isso, terem descuidado do que é a

verdadeira fonte de riqueza: a terra.

Defender os interesses da agricultura não é exatamente defender uma estrutura

arcaica. Contudo os interesses por Azeredo defendidos ultrapassavam o simples

desenvolvimento da agricultura, defendiam que tal desenvolvimento ocorresse em

benefício de um grupo. Isso não se percebe de forma direta nos textos de Coutinho, está

em alguns pontos que fazem referência a quem seria beneficiado com as reformas por

ele propostas. Um exemplo é o fato de nunca falar nada sobre uma melhor distribuição

das terras (tal como pensava fazer D. Rodrigo de Souza Coutinho). Sempre que se refere

aos agricultores, diz dos proprietários na verdade.

Sua preocupação não era o melhoramento da agricultura. Preocupava-se em

melhorar a agricultura para que um determinado grupo continue socialmente

privilegiado. E esse grupo era o dos grandes latifundiários brasileiros, setor que

inclusive representava politicamente no final de sua vida como deputado das Cortes pela

província do Rio de Janeiro.

Há, portanto, três domínios participando da análise neste momento, sendo eles: o

político, o social e o econômico. O domínio econômico era o que se procurava

modificar, porque sua estrutura não conseguiria se manter, frente as novidades do

capitalismo; o domínio político, por sua vez, era o lugar onde se dava a mudança e o

lugar mais delicado para se mover, pois era neste campo que o jogo dos interesses de

fato aconteciam, portanto era preciso ter cuidado quando se lidava com essas peças; e o

social era o domínio que precisava ser conservado, era a estrutura que não poderia ser

alterada.

Esse quadro cria um dilema, pois modificar a estrutura econômica leva a uma

mudança também no plano social. O objetivo é, então, modificar o econômico de

maneira lenta e gradual, para que o social aos poucos se adapte e: ou não mude, ou

mude muito pouco. No entanto os problemas que o político oferece nem sempre

condizem com os planos de desenvolvimento traçados. Um exemplo é a pressão da

Inglaterra que obriga Portugal a ceder o controle comercial do Brasil em troca de

manobras militares.

O arcaísmo enquanto um projeto é algo presente na obra de Azeredo Coutinho,
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entretanto é preciso relacioná-lo com os acontecimentos a sua volta para perceber mais

ou menos como se dava a questão. Isso porque este arcaísmo não era um projeto

consciente, por mais que fosse objetivo manter certos grupos no poder, as reformas

também existiam e buscavam uma nova dinâmica para a sociedade; não considera-se

que fosse claro à consciência dos portugueses ou de Azeredo que havia a necessidade de

se manter certas estruturas principalmente sociais, todavia também não era de todo

obscuro tal fato.

O arcaísmo participava da realidade portuguesa, mas não como um objetivo

comum à esta sociedade, e sim como algo implícito. Havia um objetivo condutor:

retornar Portugal à antiga situação de potência, mas não estava explicitado que esta

potência seria arcaica. As reformas denunciavam um projeto para se manter as

estruturas antigas, porém não se percebia a contradição inerente a isso, nem que os

portugueses arcaizavam as estruturas, eles apenas tentavam manter a ordem.

Algumas considerações sobre o bispo analisado

Azeredo Coutinho, segundo esta leitura, é um personagem que confirma as duas teses

que se propuseram e se enquadra, de certa forma, dentro dos limites do quadro de

identidade que montou-se. Logo, ele seria um personagem típico do momento. E isso

ele é de fato, não por se encaixar nas nossas conclusões, mas simplesmente por ser “um

homem do seu tempo”.

D. José não foi de forma nenhuma uma figura típica. Foi um homem que se

envolveu em muitas querelas com pessoas importantes e saiu praticamente ileso, sinal

de que também era um membro importante da elite portuguesa. A contradição entre a

base teórica de seu pensamento e a que usa na prática, em suas reformas, cria um

indivíduo que participa de dois mundos: um antigo que precisa ser reformulado, e um

novo que está sendo construído. Participa desse mundos de duas formas: primeiro como

homem ativo e envolvido na resolução das questões e, segundo, como passivo, como

quem recebe as influências das circunstâncias. O que difere Azeredo dos demais seus

contemporâneos é sua posição peculiar de receptor de influências, pois parece estar
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sujeito as influências de duas correntes opostas de pensamento, correntes que nele

encontram um elo peculiar que as une.

Azeredo encerra em si, portanto, duas formas de pensar e agir. Tal peculiaridade

traz problemas para o bispo tanto da parte dos partidários da mudança, como da dos

partidários da continuidade. Azeredo não participa de um grupo especificamente, mas

circula entre dois que são opostos. Ao mesmo tempo é um ilustrado e um retrógrado.

Suas opiniões econômicas, bem como seus atos relacionados a essa esfera, são

também participantes da lógica paradoxal que envolve Azeredo. Ele quer a mudança,

investe nisso e age mesmo contra muitos dos que lhe apoiariam em seus objetivos. E os

citados objetivos vão contra os que lhe apoiariam nas medidas para mudanças.

Definindo o bispo com uma palavra, seria ele: peculiar.
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