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RESUMO
'lendo como referência o livro "Tratado Político" de Sebastião da Rocha Pita. redigido em
1706. o presente texto procura identificar o conceito de "razão de Estado" na América
Portuguesa do século XVIII.
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ABSTRACT
Il.lving as indication "Tratado Político" by Sebastião da Rocha Pita. book written in 1706.
Illi, texts looks for identify "reason of rhe State" in XVIII century Portuguese America.
I'('ywords: Brazil - Srare - Political

Sendo uma das mais marcantes características do Mundo Moderno,
" p' incfpios que fundamentam a idéia de Razão de Estado ganharam, ao
\'!llgo do século XVI, sua fórmula costumeira, a contar dos escritos de

1.111',iavele as críticas sobre a tese defendida por este autor. Era claro que
I -i.ulo moderno não mais seria entendido como um quase sinônimo da

1'" 11" i.1 sociedade, como pensavam os antigos, ou mesmo estaria preso aos
I '111mda moral cristã, como fora ao longo da Idade Média. Contudo, se a

'111.1da "moral cívica" apenas ganharia contornos mais contundentes no
111\0XVIII, a mesma estava sendo forjada a ferro e fogo no período anterior
\'1111,1do princípio de que era necessário montar um leque de possibilidades
, 111\ qlle fornecessem alguma autonomia para o Estado. Mas isto significava

\11 u lsr.rdo deveria ter objetivos claros e funções específicas a desempenhar;
I I ./11 r/e Estado, portanto, seria o conjunto de valores que o mesmo deveria
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possuir tanto para manter sua autonomia frente aos dilemas da sociedade
que representava, assim como também para poder se apresentar, de foto,
co~o representante desta mesma sociedade, isto porque, conforme nos lembra
Rell1~ar.t Koselleck, a medida em que os indivíduos foram se desprendendo
dos limites apresentados pela religiosidade, os mesmos se defrontaram com

o Estado,. ~ue os emancipava moralmente mas os privava de qualquer
respo~sabdldade, por estarem reduzidos ao âmbito da vida privada". Em
Maquiavel, por exemplo, a Razão de Estado assumiria sua face mais crua, ao
se apresentar pela "arte da negociação", ou seja, frente a uma sociedade de

opini~o diversificada, a manutenção do Estado dependeria única e
exclusivarnen re da capacidade do governante em lidar com as tensões
produzidas pelos interesses diversos dos governados, isto porque

a dificuldade consiste nos principados novos. Primeiro, se não se trata de
principado inteiramente novo, mas sim de membro ajuntado a Estado
hereditário (... ), e as suas variações nascem principalmente de uma dificuldade
comum a todos os principados novos, a saber, que os homens mudam de boa
vontade de senhor, supondo melhorar e esta crença os faz tomar armas contra
o.senhor atual. De fato, enganam-se e vêem por experiência própria haverem
piorado (... ).

Assim, são te~s inimigos todos aqueles que sentem ofendidos pelo fato de
ocupares o principado; e também não podes conservar como teus amigos
aqueles que te puseram ali, pois estes não podem ser satisfeitos como
pensavam.'

Deste modo, a manutenção do Estado deveria estar desprendida de
qualquer argumento ético ou moral, o que transformava a própria Razão de
Estado numa espécie de escândalo à época.

Por óbvio, a crítica ao argumento maquiavélico não tardou. Fosse de
Mont.aigne em seus Ensaios, que procurava destituir de qualquer fundamento
a teo.fla,d.o autor flore~tino ao procurar provar que a probabilidade da repetição
da história - um dos Itens fundamentais da teoria - era muito mais um desejo
do. au;o.r do que algo factível fosse pela crítica de Jean Bodin, que defendia os
pnncrpios da soberania nos poderes Legislativo e Éxecurivo, ou então de
Giovanni Botero, que procurava retomar os valores da moral cristã e aplicá-
los ao Estado Moderno", a literatura anti-Maquiavel - na feliz expressão de

Michel Foucalt - procurou sob todos os aspectos refutar a tese do pensador
florentino.

Era claro que a discussão sobre a Razão de Estado estava
completamente envolvida na questão: o ato de governar deveria ou não estar
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[undamenrado em princípios morais? Quando Hobbes, por exemplo, século
e meio depois de iniciada a discussão, procura argumentar que os indivíduos
são despossuídos de qualquer condição para uma vida social digna em virtude
de sua natureza predatória e vingativa e que, por via de conseqüência, caberia
tão somente ao Estado a responsabilidade de gerenciar o dia-a-dia da nação,
o reverso desta medalha é a demonstração de que apenas o Estado era detentor
de razões morais, ou seja, frente à incapacidade éti a dos indivíduos para se
auto-administrarem, era o Estado que deveria assumir essa responsabilidade,
a partir de um contrato social firmado entre as partes", Entretanto, se nos é
possível perceber um argumento moral neste debate, obviamente esta moral
não pode ser entendida como sinônimo da moral cristã, mas sim de um
sornatório de valores que se vinculavam muito mais aos termos da sociedade

ivil do que propriamente a um argumento da ordem da metafísica, mesmo
porque o Mundo Moderno vislumbrara muito precocemente a divisão do
cristianismo: a Reforma, em última análise, corroborou para a fragmentação
da moral cristã, inviabilizando-a como referência para a administração de
um país e sua respectiva sociedade. Não fosse isto o suficiente, o cenário
do Mundo Ocidental, nos séculos XVI e XVII, apresentou um infindável
número de guerras civis, o que tornava mais e mais urgente um princípio
qualquer que delimitasse os objetivos e funções do Estado ao mesmo tempo
em que fornecia à sociedade um argumento para aceitá-Io como seu fiei
representante, evitando-se desta maneira o conflito interno.

Deste modo, se a Razão de Estado pode ser entendida como o conjunto
de objetivos e funções que o Estado deve desempenhar frente à sociedade que
representa, a discussão esteve muito mais voltada para os objetivos do que
propriamente para as funções. Explica-se. Retornando ao exemplo de
Hobbes, se o Estado é o responsável pela garantia da paz, posto que todos
abriram mão dos direitos presentes no estado de natureza, esta paz somente
se torna algo possível como conseqüência da obediência diária ao Leviatã,
ou seja, se chega ao objetivo apenas a partir do bom desempenho das funções,
tanto por parte do Estado, quanto por parte dos indivíduos.

O mesmo pode ser observado em John Locke. Para este, como os
homens eram detentores do direito de propriedade à vida, à liberdade e aos
bens, já no estado de natureza, com a fundação da sociedade civil, esta
.ondição deveria ser sustentada pelo Estado, com a devida autorização dos
indivíduos e estes, por sua vez, deveriam demonstrar que de fato eram
possuidores dos direitos, através da vida cotidiana na sociedade'.

Todavia pode-se perguntar como seria possível chegar a qualquc
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objetivo sem o bom desempenho das funções. A resposta mais óbvia seria
dizer que isto é coisa que não se consegue: não há como chegar a lugar
nenhum sem o cumprimento das etapas e sem a existência de ações cabíveis
para tanto. Contudo não se pretende aqui inverter a argumentação lógica e
tradicional, mas sim identificar que o pensamento canônico sobre a Razão
de Estado residiu sempre muito mais na administração do dia-a-dia, com
suas contingências e expectativas, do que propriamente no objetivo que dá
sentido a esta mesma administração e o bom desempenho das funções.
Assim, de Maquiavel a Hobbes, de Bodin a Locke, observa-se a inversão da
máxima maquiavélica: são os meios que justificam os fins, e não o oposto.

Aceitando a possibilidade na alteração do problema, ou seja,
encontrar um princípio para a Razão de Estado em que o objetivo seja superior
às funções, uma situação tal em que - aí sim - os fins justificam os meios,
entenderemos um pouco mais os elementos que norteiam não apenas a
formação do Estado português, mas, principalmente, a fórmula administrativa
utilizada na colonização do Brasil e as conseqüências disto na construção de
um pensamento político autônomo nas terras brasileiras.

Forjado dentro do Mundo Medieval e numa feroz luta contra o reino
de Castela, Portugal se viu envolvido em princípios que o remetiam muito
mais para fora do que propriamente para seus dilemas internos. A existência
do Estado lusitano estivera sempre embebida de uma necessidade constante
de se justificar, a partir de elementos externos ao reino do que em relação as
suas contingências cotidianas. Primeiro, por surgir dentro da moral medieval
- cristã, por excelência -, o Mundo Moderno português se vê envolvido com
tensões éticas produzidas pela justificativa religiosa para o Estado sem que,
com isso, o Estado estivesse dispensado de uma explicação mundana para
sua existência; ou seja, se, por um lado, buscava-se uma lógica metafísica
que desse sentido ao mundo lusitano, por outro, tornava-se de fundamental
importância na construção de um argumento político que tornasse legítimo
o Estado frente a sua sociedade - sem abrir mão do primeiro termo.

Em segundo lugar, os recursos tanto humanos quanto físicos para o
sustento de um reino cuja existência poderia ser ameaçada continuamente
pelo vizinho, eram por demais escas os, o que fazia surgir um assustador caráter
prouisário no dia-a-dia português.

Somando os dois itens e lembrando a importância da moral cristã,
pode-se perceber que a constituição do reino de Portugal se dá a partir de sua
expansão como forma de se encontrar uma saída para o dilema. De um
lado, seria a busca aos recursos inexistentes; de outro, a justificativa metafísica
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para o Estado como sustentáculo das bandeiras do cristianismo, por expandir
os valores religiosos mundo afora. Curiosamente, aquilo que, no restante
do Mundo Ocidental, foi o obstáculo a ser superado, em Portuga.l,
transformou-se no complemento necessário para a existência do próprio

Estado. . h
Nestes termos, a construção de uma Razão de Estado se via pren e

de necessidades externas às relações entre o governo e sua sociedade. Não
é estranho, portanto, a obra de Dom Duarte, filho do rei Do.m J,oão 1,
redigida em 1437, nos primórdios da expansão portuguesa, cUJo titulo é

Leal Conselheiro. Nela, surgem

passagens que revelam a consciência que po:suí~ "eI re( das tentações do
poder, aberto a possíveis conAims entre prudência e jusnça. enquanco que a
prudência verdadeira - à qual devem subordinar-s.e rodos os ~o~ens, mais
especialmente os soberanos - não se pode confundir com a aSCUCla,devendo

permanecer sempre nos limites da justiça."

Desta maneira, a expansão marítima ao mesmo temp~ e~ que
tentava suprir as deficiências naturais, possuía como norte os limites da

cristandade, não podendo extrapolá-los em hipótese alguma.

Reunindo este comentário aos itens anteriores, podemos pressupor

que: I) eram valores externos que j~stificavam a existência do Reino. de
Portugal: a metafísica cristã e a necessidade de encontrar novos recursos, 2)
como resultado prático, a expansão marítima tornou-se, pou.co a pouco, a
própria explicação da Razão de Estado, ou seja, era a conquista dos mares
que dava sentido ao Estado, como instituição cap:z de ofe.recer todo o
arcabouço necessário para a expansão e sustentaçao do reino e de sua

sociedade.
Assim, a política externa portuguesa daria o mote necessário ao Esta.~o

para sua subsistência, ao mesmo temp~ em que, fazia s~r.gir um~( reuruao
incomum de valores religiosos e políticos, de fi e Império, que na alma

portuguesa não são duas forças distintas da época renascentis~a (... ), ~as ''?"
unidade de síntese indecomponível, dando origem a uma polarIZação aXlO16g1 a

única?".
Se nosso argumento estiver correto, o "objetivo" da Razão de Estado

lusitana é a expansão territorial, e as «funções" que o Estado.deve desempenhar
podem ser entendidas como o sornatório de ações que per,m.'tam a m~n.lI~ell~.II)
desta mesma expansão. Com isso, para traçarmos uma rápida cornpnmçao .Im

omentários anteriores, o exemplo português foge ao padrão deic lado. 011
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seja, neste caso, os fins devem justificar os meios: a expansão contínua
justificará sempre os métodos utilizados para a sua manutenção, nunca o
contrário.

Dentro desta linha de raciocínio, o período que vai do século XV
até meados do século XVI ofereceu todos os exemplos que confirmavam a
idéia. Fosse a circunavegação da Africa, o comércio com as f ndias ou o
início da colonização do Brasil, a expansão portuguesa sustentava e justificava
o Estado frente à sociedade. Para o caso específico do Brasil, pelo tamanho
do território, as necessidades foram as mais diversas desde o início. A
instauração das Capitanias Hereditárias, por volta de 1532, já demonstrava a
diferença no tratamento dado. As cartas de doação tanto das Capitanias
quanto das sesmarias permitiam uma administração um tanto autônoma
que não condizia com o estatuto da terra. Porém, como era fundamental
sustentar a expansão marítima e territorial, a autonomia pode ser entendida
como um mal necessário ao Estado português.

Contudo, se essa autonomia era muito mais um problema do governo
de Lisboa do que dos súditos que para o Brasil se transladavam, a questão se
tornou mais complexa, em fins do século XVI, com a União !bérica. Mais
do que a fusão de duas coroas, com as mortes, em seqüência, dos reis
portugueses Dom Sebastião e Dom Henrique, a épocafiLipina se transformou
num problema sem precedentes para aqueles que defendiam os argumentos
da Razão de Estado, ao mesmo tempo em que exigia uma maior atuação do
Brasil nas contingências enfrentadas por Portugal. Mais do que a derrocada
de um Império, a fusão das coroas pusera um termo - ainda que temporário
- nos projetos portugueses e levara à bancarrota a economia e os brios
lusitanos. Para além disso, o período da Restauração, através das ações dos
Bragança, não se dera de forma pacífica: vinte e oito anos foi o tempo que
durou a guerra entre os dois países ibéricos até o reconhecimento por parte
da Espanha da nova dinastia portuguesa. Em virtude deste processo e dos
conflitos que se desenrolavam na Europa, as dificuldades econômicas foram
enormes para o governo de Lisboa, a tal ponto que por muito pouco não
inviabilizaram a própria Restauração". Por essa época, como forma de se
estancar a crise, o Padre Antonio Vieira defendia enfaticamente a idéia de
que era necessário admitir a presença de mercadores judeus nos territórios
para que os negócios se ampliassem e de algum modo diminuísse toda a
problemática. Segundo ele, "o reino de Portugal (...) não melhorando do
estado em que o presente o vemos, tem muito duvidosa a sua conservação
porque, ou a consideremos fundada no poder próprio, ou no alheio, um e
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C". "9 era de fundamental
outro estão prometendo pouca nrmeza ,e ass.lm
importância a alteração de certas práticas costumeiras. I o das

Isto significava, em outros termos, o afloramento c~mp e,c ~
. bém a Inserçao nao

ontingências enfrentadas pelo reino, assim como tam . h bi rn nas
do Brasil, mas, principalmente, dos indivíduos q~e por aqui . a, I.tav~a;a se
discussões sobre a melhor forma de se a~minlstrar ~ ~~rntono. udessem
sustentar a expansão era necessário o surglmento de ~delas que Pdas mais
dar conta dos problemas e estas, por sua vez, poderiam brotar

diversas fontes.

. d . tão execrado
rebatido este impulso com menor castigo o que merecia, ~ valem
atrevimento, e desenganados os homens de que cont~a. o.s ce~s nao fundar
mãos, trataram de fazer povoações, murar cidades, dl~I~lr remos e nesta
impérios, aspirando cada um dos seus monarcas ao doml,nl~ de todo~1ede~de
porfia, à custa de sangue e sossego próprio e de seus súditos. an~a en~ite
então até agora, sem advertir que a esfera da capacl~ade humana nao p
a um só homem o senhorio e governo do mundo.

. id ~ mpanhadaDeste modo a expansão apenas farta senti o se osse aco d
' 'I N~ . pru ente

de uma série de elementos que pudessem sust.enta- a. a; ser;os oceanos
para nenhum reino que se propusesse à conquista do mu.n o e
d:spensar a cautela que serve de norte aos vitoriosos mais perenes:

. d d heróis da
d . m as fadigas e ambições em tantos estes gran es .e e que servira . . de ensmar

fama que ou fundaram ou ampliaram reinos, mais que somente '.
d . d s as suas maiores

indústrias de vencer e não regras e conservar, pOISto ;c. der Só
monarquias de seu próprio peso e grandeza s~viera~2 a arrumar e per .
pode dominar e reger tudo quem de tudo fOIautor.

. . d m problema
Assim sustentar a expansão era murto mais o que u

, c . • 'as do momento.
'ldministrativo a ser resolvido conrorme as contlllgencl c diz o, I ~ IOrme nos 'Uma primeira opção para se reso ver a questao, con .

, . e eVitar uma
autor, é criar tantas subdivisões quanto forem neces~artas .pa~a s ilíbrio

. "b e o mesmo ombro"!". Tal medida cnana um equ ~
carga excessiva so r I ~ xtensao '
interno, tornando proporcional o peso d? reino e; ~e~aça~a .s~:t;ativa viria
capacidade administrativa. Mais do que ISto, esta rvisao a ~.In. enl' sr

hada de uma divisão do poder político e, consequentern , .
acornpan " d di este 111 'Sll10
'onseguiria evitar, ao máximo, qualquer especle e Ispura por

poder. " S '!rI 11l(LI Il'~(':
Neste momento do texto, Rocha Pita nos apresenta sua. o
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o equilíbrio político. Se, no primeiro caso, há que se perceber a necessidade
de se conter a expansão desmedida de um reino, em segundo lugar a solução
aparece não apenas na divisão interna do território, mas na distribuição
eqüitativa do próprio poder político:

de tudo o que tenho mostrado se colhe, por conseqüência, que uma só cabeça
não poder servir a muitos corpos, nem uma só voz faz em consonância a
muitos coros, e que a suma grandeza não pode existir muito tempo sem ruína
sua e prejuízo do mundo, pois as grandes monarquias são como árvores de
mais sublime altura e de mais grossos troncos que, vindo ao chão, oprimidas
do seu próprio peso ou combatidas dos rigores do tempo, levam debaixo de si
muitas de menor grandeza, e os anos que permanecem superiores às outras, a
todas humilbam e assombram, e que no equilíbrio das repúblicas pode
conservar-se o mundo. I~

o equilíbrio político é, portanto, o Fundamento de qualquer império
que queira sobreviver ao tempo e este, por sua vez, somente é possível através
de uma Fórmula republicana. Cabe ressaltar que a definição apresentada pelo
autor para a palavra "república" era bastante comum, no século XVIII, a
saber: república seria o governo de duas ou mais pessoas.

Sem entrarmos no detalhe se o mesmo estaria mais próximo de um
modelo aristocrático ou democrático, ou então que se prendia aos Fundamentos
do autogoverno e da independência - que encontramos nas Fórmulas mais
clássicas de republicanismo'5 - nos interessa perceber que a proposta apresentada
por Rocha Pita nos remete para alguns pontos importantes. O primeiro deles
diz respeito à própria tese. Dentro de um universo onde se pressupunha um
regime absolutista, o escritor baiano deFende o princípio da distribuição do
poder proporcionalmente à extensão do território. Um segundo item é
lembrarmos que esta proposta parte de um natural da terra, o que pode ser
entendido como um escândalo, posto que a dedução lógica deste argumento
seria oferecer ao Brasil uma importância política equivalente à da metrópole.
Frente a isto, ao mesmo tempo em que não Fugia dos princípios da Razão de
Estado portuguesa, a expansão do Império, inovava ao defender a distribuição
do poder político de acordo com a extensão do território.

Já na segunda parte do texto, Rocha Pita aborda a questão religiosa.
ConForme já vimos anteriormente, a metaFísica cristã, ao contrário

de outros países ocidentais, não se apresentou ao solo lusitano como antítese à
vida mundana. Ao contrário, ajudou a sedimentar uma série de princípios
para o bom Funcionamento do Estado, a tal ponto que não se pode analisar
uma sem observar a outra. Nestes termos, o autor retoma certas idéias

140

propostas anteriormente pelo Padre Antonio Vieira sobre o desti~o que cabia
a Portugal nos rumos do mundo. Como fiel deposi:á.rio da cflStan~a.de, o
solo lusitano jamais se vira maculado por qualquer especle de guerra originada
na religião, como Foram os casos de França, Inglaterra, Alema~ha ou mesmo
parte da Espanha - que se convertera ao protestantismo e q~: sé~los transtornos
Foram produzidos. Portugal jamais passou por tal expeflenCla:

pois se em todas elas houve ações e obras semelhantes às dos portugueses,
como só esta nação escolheu Deus para estabelecer nela a espera de permanente
monarquia? Entendo que por nenhuma outra cousa mais que pela firmeza da
religião católica, na qual recebida uma vez foram mais constantes que nenhuma
das outras nações que a professaram, donde se viram diversas alterações e

h 1(,cismas que se não ac aram na portuguesa.

Assim, a comprovação do destino português se dava, curiosa.n:ente,
no empirismo de Rocha Pita: por não ter passa~o pelas, gu~r~as religiosas,
pertencia a Portugal a responsabilidade de guardlao d~ Fe c~I~~a. ..

Acrescente-se que o próprio autor salienta que e a religiâo o principal
cimento que mantém a unidade de um povo, tanto que ':entre os mesmos
gentios até aqueles que negaram a imortalidade da alma disseram, q~e era ~
religião uma mentira necessária e útil ao bom governo das re~ubhca~ e .a
conservação dos impérios"'? Deste modo, confirmava-se tanto a ImportanCla
do catolicismo quanto o destino lusitano no mundo.

Na terceira e última parte do texto, o autor se pergunta sobre a
necessidade da guerra.

Ainda que reconheça, na paz, "a maior Felicidade que logr:m os
homens é incomparavelmente maior a glória que Ihes resulta dos troFeus. da
guerra"'~ e, desta maneira, a guerra torna-se uma das principais características
humanas, tanto que, desde os primórdios dos tempos, envolve-se o home~n
nos mais diversos conflitos, nas mais diversas contendas. Contudo, nao
apenas isto parece moldar-se ao ímpeto n~tura~ ~o ser humano, mas ta~bé~
pode ser identificado nos mais diversos Impeflos que povoaram a hIS.tÓna.
das civilizações e, para além disso, aparece este termo como um dos pilares
de sustentação desses mesmos impérios:

é pois a guerra tão sublime emprego e meio t~o conduce~te para o au~en~o
e conservação dos impérios, que as naçoes que mais o ~eu, exer 1eJ()
freqüentaram foram as que mais alto e dilatado poder se consntuirarn. SÓ.I

freqüência e continuação da guerra fizeram os romanos senhores do I11l1l1do,

sendo eles inferiores em muitas cousas às outras gentes. I?
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. Contudo, deFendia o autor, não se tratava da guerra pela guerra,
pOIS, ~este caso, nada poderia ser justificado, mas sim a guerra como
necessidade pa.ra ~ manutenção do reino, ou seja, a promoção de um conflito
contra um Inimigo natural do império. Para Rocha Pita, nada era mais
ameaçador a um reino do que um outro reino que disputasse os mesmos
Interesses, os mesmo ideais Para o caso português por 'b . ".... , o VIO, o inimigo
natural" era a Espanha:

s~ ~ pois importantíssima máxima de Estado trabalhar no abatimento da
v,zln.h~nça poderosa, sendo-o Espanha tanto que, ainda quando tinha a
opos:çao de França: se fazia formidável a toda a Europa, agora, sem este
obstáculo, como deixará de ser horrlvel a Portugal, e mais quando a união
que ten~ hoje com França, se não for perpétua, será mui dilatada, razão
eficac~ss,ma para que Portugal, não só convocando rodo o vigor das suas forças,
mas ajudando-se das da liga, introduza guerra em Castela, pois quem se anima
a grandes empenhos necessita de iguais auxílios.ê''

Deste modo, impor um conflito à Espanha era uma necessidade
p~r~ a sobrevivência do reino de Portugal, mais do que qualquer ímpeto
bélico.

Encerrava-se desta Forma a argumentação de Rocha Pita.

Conclusão

Iniciamos nosso texto abordando a idéia de Razão de Estado como
sendo um dos principais itens da agenda do Mundo Moderno. Dando
continuidade a nosso raciocínio, apresentamos sucintamente alguns autores
que procura~ definir esta idéia e procuramos identificar que, de uma Forma
geral, o funcionamenro da Razão de Estado privilegia as Fórmulas cotidianas
para se adn:inistrarem as relações políticas e que, pode-se pressupor, com
ISSO,determlnAados fi.ns Fosse~ atingidos. Neste ponto, verificamos que, no
caso portu?ues, havia uma Inversão de papéis, ou seja, os fins ganhavam
sempre mais destaque, de tal modo que davam sentido aos meios utilizados
para o bom Funcionamento da Razão de Estado. A partir daí, Frente às
contingências enfrentadas por Portugal no século XVII e à urgência das soluções
par~ os ~roblemas, tornava-se necessária a presença das mais diversas pessoas
no rntuiro de se pôr termo a todas as questões. Assim, utilizando uma
dissertação de Sebastião da Rocha Pita, verificamos que o autor brasileiro
sugeria o equilíbrio político, a Fé e a guerra, como Forma de se bem
administrar o reino e, em conseqüência, afastar o Fantasma da crise.
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Contudo das três sugestões apresentadas por este autor, apenas uma,
de Fato, Portugal já possuía: a Fé católica. Nos outros dois casos, tanto do
equilíbrio político quanto da guerra, a tese de Rocha Pita esbarrava em
certos problemas. Quanto ao segundo item, uma guerra contra a Espanha
somente seria possível se Portugal possuísse recursos para tal Façanha - ainda
que o mesmo sustentasse a idéia de que se poderia recorrer à França para a
realização de tal contenda -, coisa que o autor defende, mas não apresenta a
maneira pela qual isto poderia ser materializado. É óbvio que Rocha Pita
estava tão somente preocupado em apresentar uma sugestão e que talvez, em
outro tempo, pretendesse redigir a Forma como isto poderia ser realizado.
Porém isto não passa de mera suposição. Interessa-nos mais a primeira
questão.

Ao defender o princípio da distribuição eqüitativa do poder político
pela extensão do território, o autor promoveria, inevitavelmente, uma paridade
entre o Brasil e Portugal. Com isso, não apenas seria necessário repensar a
administração da Colônia, assim como também deveria surgir uma elite
letrada que pudesse dar conta desta mesma administração. A questão que
nos surge é saber de que maneira, em termos de uma teoria política, isto
poderia ser Feito.

Como hipótese - posto que não é citado em momento algum do
texto -, um pensador a que ele poderia recorrer seria Marco Túlio Cícero.
jurisconsulto romano, Cícero defendia que a "república (era) coisa do povo,
considerando tal não todos os homens de qualquer modo congregados, mas
a reunião que tem seu Fundamento no consentimento jurídico e na utilidade
comum'?". Assim posto, a participação, na "república" de Rocha Pita, estaria
vinculada às exigências tanto da Razão de Estado portuguesa quanto dentro da
tese apresentada pelo autor; isto porque a expansão territorial estaria garantida
por um grupo de atores políticos completamente comprometidos com os
objetivos previamente definidos.

A última questão a ser resolvida seria o surgimento desses atores capazes
de acionar essa engenharia política - uma questão que, em parte, explica a
participação do autor, anos depois, na Fundação de uma academia literária,
no Brasil. De qualquer modo, pressupondo a aparição dessa elite letrada <:: o
Funcionamento da tese de Rocha Pita, o resultado seria o afastamento paulatino
da Colônia em relação à metrópole.

De Forma curiosamente dialética, as contingências para a manuienç.m
do Império Colonial Português quando somadas aos termos apresentados pl'io
autor que ora analisamos, produziriam o próprio fim do imp I, io.
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