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Resumo/ Abstract: As minas de ouro e diamantes estiveram no centro do projeto 

reformista luso ao longo da segunda metade do século XVIII. Este trabalho tem como 

objetivo perceber de que maneira os reformadores portugueses tardios, especialmente 

Rodrigo de Sousa Coutinho, lidaram com os problemas da produção aurífera e a 

insegurança do período, provocada pela independência dos Estados Unidos, pela 

Revolução Francesa e também pela Inconfidência Mineira de 1789. Ao analisar as 

memórias de D. Rodrigo e do bispo José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho sobre 

a questão, procuraremos destacar dois aspectos. Primeiro, em que medida as reformas 

aplicadas nas Minas diferenciaram-se daquelas adotadas no período pombalino, ao 

buscar reduzir as tensões entre metrópole e colônia, como destacou Kenneth Maxwell. 

Segundo, até que ponto elas se basearam em estudos como o de Manuel Ferreira da 

Câmara, que valorizava o uso de tecnologia e de racionalidade para promover o 

aumento da produtividade das Minas, em decadência desde 1750. Dessa maneira, 

pretendemos destacar não só as consequências de tais medidas para a capitania, mas 

também o seu caráter mais ou menos afinado com as Luzes. 
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Ultimamente a história das nações que possuem minas nas suas 

colônias, ainda que tantas vezes alegada em favor dos que seguem a 

opinião contrária, não produz nada contra a minha; pois que jamais 

estas nações padeceram os efeitos de uma extrema riqueza; e só neles 

se viram os de uma grande falta, que nasceu de bem diferentes causas. 

Eu concluo esta memória, expondo brevemente as causas da elevação, 

e decadência das duas nações que possuem minas nas suas colônias, e 

mostrando pela sua mesma história, que elas não produziram os maus 

efeitos que se lhes atribuem.
1
 

Uma riqueza perigosa  

As minas de ouro e diamantes transformaram as relações entre Portugal e 

América Portuguesa, com a extração aurífera milhares de portugueses se deslocaram 

para o Novo Mundo na busca de riquezas que lhes eram negadas na mãe-pátria, a 

América passou a ser o centro do Império com as dificuldades que a Coroa enfrentava 

no leste da África e a intensa competição que se desenvolvia no Oriente. Portadora de 

grandes riquezas a atividade aurífera estará no centro do projeto reformista luso visto a 

decadência da produção a partir de 1760 e subsequente declínio de Portugal nas relações 

de poder europeias.  

Entretanto, o surto aurífero não carregava somente notícias positivas para o 

Reino, como destaca Laura de Mello e Souza, o início do século XVIII é marcado por 

uma “conjuntura crítica” na qual Portugal se envolveu em conflitos de natureza 

internacional como a Guerra de Sucessão Espanhola e uma série de conflitos coloniais 

como a Guerra dos Emboabas e revoltas em Salvador (1711) e Vila Rica (1720)
2
. 

Segundo Luciano Figueiredo, as revoltas entre 1640 e 1688 colocaram em circulação o 

príncipo do “bom governo” tão defendido pelos portugueses na Restauração de 1640, 

mas no século XVIII a situação agravou-se devido à rigidez na política colonial 

portuguesa que restringiu as autonomias locais, concentrou poder em certas instituições 

e aplicou um fiscalismo mais severo
3
. Entretanto, a política metropolitana não ficou sem 
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reação, entre 1708 e 1736, várias rebeliões questionavam as políticas régias por diversos 

motivos colocando em embate, reinóis e colonos, e, o mais marcante, foi a transfomação 

das linguagens políticas dos rebeldes, agora atacando a figura do rei e valorizando as 

identidades regionais em construção com base nos serviços prestados a monarquia. E 

nesta “conjuntura insurgente”, Minas Gerais ocupou um lugar de destaque devido ao 

forte nativismo e o poder dos potentados locais, estes que me vários momentos 

assumiram as lideranças de diversas rebeliões. Sendo assim, o início do século XVIII  

foi marcado por importantes transformações nas relações entre monarquia e súditos, a 

antiga imagem de confiança nestes se perdeu devido a crença do Conselho Ultramarino 

na natureza rebelde dos colonos e a difusão os ideais do “bom governo” transformaram-

se na cultura política predominante dos colonos, motivando atos de rebelião contra a 

política colonial e essas mostravam as limitações da política colonial e o 

aprofundamento de concepções políticas antes bloqueadas pelo Antigo Regime
4
. A nova 

situação da América Portuguesa e as preocupações do Conselho Ultramarino são bem 

documentadas na consulta feita por Antônio Rodrigues da Costa: 

Os povos do Brasil estão gravemente tributados (...) A esse encargo 

tão grande se juntou de novo a contribuição de sete milhões para as 

despesas dos casamentos de Vs. Altezas, e essa quantia é tão 

excessiva, que nunca coube nos cabedais da nação portuguesa (...) 

nem os portugueses souberam pronunciar sete milhões. E assim 

parecia da real piedade e generosidade de Vossa Majestade, o levantar 

deste tributo (ou ao menos minorá-lo), porque além de o pedir assimo 

justo escrúpulo que nele deve haver , o pede também a pudente razão 

de Estado, que aconselha não ter os vassalos descontentes e vexados, 

porque a conservação dos súditos, e as máximas contráriasa estas são 

todas iníquas, abomináveis e tirânicas; o que é muito oposto à 

primeira e principal máxima dos senhores reis de Portugal
5
. 

E prossegue: 

Por todas as razões que ficam ponderadas, se vê naturalmente 

que estamos neste último perigo, [o terceiro] e naturalmente 

cairemos nele se pronta e eficazmente se lhe não aplicarem, os 

remédios que ficam apontados, ou outros de igual força e vigor, 

que se não sabe quais poderão ser. Nem se pode dizer que esse 

discurso é fundado em um terror pânico, e contém em si uma 

ideia platônica; porque pelo contrário, se pode mostrar que é 

tirado não só das máximas de todos os políticos, mas também 

                                                                                                                                                                                            
Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português, org. Júnia Ferreira 

Furtado (Belo Horizonte: Editora Ufmg, 2001), p. 197-254. 
4
 Figueiredo, O Império em..., p. 238-242. 

5
 “Consulta do Conselho ultramarino a S. M. no anno de 1732, feita pelo conselheiro Antônio Rodrigues 

da Costa”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. VII (1931), p. 480-481.  
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estabelecido nas razões práticas e naturais e que se tem 

experimentado em quase todos os estados do mundo civil e 

político: antes tudo o que se opõe a estas proposições parece ser 

uma confiança frívola, e que não pode deixar de ser muito 

perigosa
6
. 

 Além disso, como destaca Andrée Mansuy-Diniz Silva, as riquezas 

proporcionadas pela mineração não foram bem utilizadas pela monarquia, tendo como 

resultado o agravamento da crise em que Portugal se encontrava desde o Tratado de 

Methuen (1703), tendo como exemplo o aumento do déficit público. Portugal já passava 

por dificuldades na primeira metade do século XVIII, mas a exploração aurífera 

proporcionava uma sensação de estabilidade à monarquia. Contudo, o terremoto de 

1755 desestruturou as finanças e a monarquia portuguesa de tal maneira que a crise 

tornava-se clara e a reformas urgentes
7
. 

O consulado pombalino 

Diante desse quadro de total desordem, o ímpeto reformista ganhou força, 

principalmente com a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês 

de Pombal, à Secretaria de Estado de Guerra e Negócios estrangeiros e, posteriormente, 

ocupando a Secretaria de Negócios Internos e Presidente do Erário Régio, constituindo-

se em uma espécie de primeiro-ministro. Pombal é um típico exemplo dos reformadores 

portugueses, estrangeirado, diagnosticou os problemas de Portugal a partir de suas 

estadias como embaixador em Londres (1739-43) e Viena (1745-49). Os grandes 

modelos que orientaram a ação de Pombal foram o absolutismo de Richelieu, o 

mercantilismo inglês de autores com Thomas Mun e William Petty e o absolutismo 

ilustrado austríaco, este que serviu de grande exemplo para a governação pombalina, 

pois evidenciou as dificuldades de centralização monárquica numa sociedade em crise
8
. 

Sendo assim, Pombal delineou suas políticas no sentido de diminuir a 

dependência de Portugal em relação à Inglaterra, aspecto identificado pelo ministro 

como o causador dos males em que o reino se encontrava. O ministro se encontrava em 

uma situação delicada de tensões internacionais: a Guerra dos Sete Anos (1756-1763) 

                                                                 
6
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resultou no aumento do poder inglês nas relações internacionais
9
 e o ministro carregava 

atritos na sua relação com a Espanha. O Marquês, seguindo a linha de outros 

reformadores, concentrou suas atenções na América Portuguesa e atuou no sentido de 

proteger e regular as principais riquezas da colônia – açúcar, tabaco e ouro – por meio 

da criação das Companhias de Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755) e de 

Pernambuco e Paraíba (1759) e das casas de inspeção, medidas que objetivavam a 

preservação do exclusivo colonial
10

 e de proteção do território colonial por meio da 

assinatura do Tratado de Madrid, ainda que não tenha aplicado, e da aliança com os 

índios por meio da aplicação do Diretório, que visava à aliança com os índios para o 

povoamento das fronteiras.  

Para a capitania de Minas Gerais, Pombal reformou os métodos de fiscalização 

da produção aurífera, as mudanças introduzidas foram: novo meio de coletar o quinto 

real, a instituição de novas casas de fundição, fim do imposto de capitação e a repressão 

ao contrabando
11

. Será que essas medidas de cunho fiscal aproximam mais o ministro 

do mercantilismo do que da ilustração? 

De fato, várias medidas do consulado pombalino eram continuações das ações 

tomadas durante o reinado de D. João V, que tinham um caráter marcadamente 

mercantilista; além disso, o projeto de Pombal tinha marcas profundamente 

mercantilistas como a centralização do poder nas mãos do monarca, processo 

intensificado com a expulsão dos jesuítas e a execução dos Tavoras, e a crescente 

preocupação do ministro com as finanças públicas, aspecto evidenciado pela criação das 

Companhias de Comércio e a criação do Erário Régio em 1761. 

O Erário régio foi uma das principais reformas efetuadas por Pombal e a mesma 

atuando junto com as juntas de Fazenda se constituiu no principal pilar de poder do 

consulado do pombalino
12

. É a clara a preocupação de Pombal com as finanças 

públicas, mas as interpretações divergem; para Alexandre Mendes Cunha e José Luís 

Cardoso, a criação do Erário Régio faz de uma reforma administrativa e fiscal que 

inaugura uma nova concepção de Império e uma profunda reestruturação do Estado 
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português baseada em princípios mais modernos
13

, entretanto, para Miguel Dantas da 

Cruz, a criação do Erário Régio é uma das marcas do projeto de centralização 

pombalina, pois deslocou os antigos centros de poder no reino e no ultramar com a 

redução do poder do Conselho Ultramarino e a restrição dos poderes dos governadores 

na colônia, ainda que não se tratasse de centralizar o poder em Lisboa, mas solucionar 

as questões coloniais através da atuação de novas instituições como a Junta de Fazenda, 

que teve suas prerrogativas ampliadas, sendo responsável pela: Tesouraria Geral, 

Contadoria, Provedoria, Casa da Moeda, Alfãndega e a Junta de Fragatas; a síntese de 

Miguel Dantas da Cruz mostra bem a posição que adoto nesta comunicação: 

Pela relevância que deteve, justifica-se, antes de mais nada, realçar o 

significado associado à constituição do Erário Régio para a 

generalidade do sistema político português dos Setecentos, quer ao 

nível da administração do reino, quer ao nível da administração do 

império. A subordinação financeira (com consequências 

administrativas e políticas) que se impôs à generalidade das 

repartições e tribunais pode e provavelmente deve ser vista como um 

dos mais importantes pilares da governação pombalina. Tratou-se de 

um claro sinal da natureza centralizadora da sua política e 

institucional.
14

 

Sendo assim, consideramos que as políticas pombalinas atuaram tensionando os 

laços entre monarquia e súditos, pois não buscaram aproximar súditos e monarcas, mas 

controlá-los através da força, ainda que Pombal não tenha se indisposto com as elites, 

tenha cooptado com algumas e estimulado seu treinamento através da reforma da 

Universidade de Coimbra, ao contrário dos Bourbons
15

. Sendo assim, a hipótese de um 

mercantilismo ilustrado
16

 não tem espaço no trabalho e nem o de estado de polícia, 

visto que Pombal não estimulou uma relação mais saudável entre monarcas e súditos e 

nem estimulou o bem comum em nome da ordem, pelo contrário, manteve esta através 

da força vide a expulsão dos jesuítas e a expulsão dos Távoras. 

Kenneth Maxwell parte da premissa que o neomercantilismo exercido pela 

Coroa após a queda de Pombal foi um dos principais fatores que levou a inconfidência 

mineira, além da exclusão das elites do jogo político e o sucesso da Revolução 
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 Stuart Schwartz e James Lockhart, A América Latina na época colonial (Rio de Janeiro: Civilização 
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 Novais, Portugal e Brasil..., 229-230. 
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Americana fizeram com que uma crise se tornasse inevitável
17

. Será que o reinado de 

Maria I diferencia-se tanto de Pombal, visto que os dois tomaram medidas de cunho 

mercantilista nas relações entre metrópole e colônia? 

Inconfidências e crise 

Em meio a tais vicissitudes, Portugal chegava, portanto, á época da 

crise do sistema colonial, isto é, ao último quartel do século XVIII, 

como uma larga margem de atraso econômico em relação às potências 

mais desenvolvidas do Ocidente europeu. Tal constatação permite-nos 

visualizar, agora, com alguma clareza, sua posição e pois a posição do 

Brasil, no quadro das tensões de toda a ordem geradas pela 

emergência paulatina mas segura do capitalismo industrial: 

competição política e concorrência comercial exacerbadas, 

pressionando sobre o exclusivo colonial; crise geral de mentalidade, 

que na sua crítica não deixava escapar o próprio sistema de 

colonização mercantilista; afloramento, nas colônias, de inquietações 

– contágio talvez daquele «exemplo tão pernicioso», que devia 

«interessar até os Príncipes mais indiferentes»
18

. 

Os países ibéricos entram claramente em decadência no início do século XVIII, 

mas será que podemos afirmar que a era das revoluções democráticas
19

 e o 

industralismo inglês se configuram como fatores que inauguram a crise na colonização 

moderna? A crise da colonização portuguesa não é consenso entre a historiografia. 

Nesta parte exporei brevemente as concepções de Fernando Novais e Valentim 

Alexandre sobre a existência ou não de uma crise do Império Português e o papel 

desempenhado pela Inconfidência Mineira num contexto de turbulências iniciado pela 

independência das Treze Colônias em 1776. 

Para Fernando Novais, a crise do Antigo Sistema Colonial é originária do 

próprio funcionamento do sistema, ou seja, como promoveu a industrialização na 

Inglaterra através da acumulação primitiva de capital
20

, o industrialismo agora 

pressionava os mecanismos básicos da colonização da época moderna, como o 

monopólio e a escravidão. Seguindo uma abordagem marxista, o autor aborda como as 

revoluções de finais do século XVIII vão atuar na dissolução do Antigo Regime e, 
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 Kenneth Maxwell, «As causas e o contexto da conjuração mineira», em Diálogos Oceânicos: Minas 

Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português, org. Júnia Ferreira 

Furtado (Belo Horizonte, Editora Ufmg, 2001), p. 389-414. 
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 Novais, Portugal e Brasil..., p. 135. 
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 Refiro-me ao clássico trabalho de Robert Palmer, The age of democratic revolution (Princeton, 

Princeton University Press, 1959).   
20

 Para entender os atuais debates na historiografia sobre a questão formulada por Marx, ver: José Jobson 

de Andrade Arruda, «Superlucros: a prova empírica do exclusivo colonial», Topoi, v. 15, nº 28 (2014), p. 

710-722 e André Arruda Villela, «Exclusivo metropolitano, “superlucros” e acumulação na Europa pré-

industrial», Topoi, v. 12, nº 23 (2011), p. 4-29. 
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consequentemente, do Antigo Sistema Colonial, já que, para Novais: “Absolutismo, 

sociedade estamental, capitalismo comercial, política mercantilista, expansão 

ultramarina e comercial são, portanto, partes de um todo, inter-agem reversivamente  

neste complexo que se poderia chamar, mantendo um termo da tradição, Antigo 

Regime.”
21

 

Ao analisar os efeitos da ilustração sobre o Antigo Sistema Colonial, o autor 

defende que as ideias ilustradas atuaram como criticas dos pilares da colonização 

moderna, servido de exemplo o verbete sobre escravidão da Enciclopédia
22

 e dividindo 

as Luzes em reformistas e revolucionárias. E, para Novais, as Luzes no mundo luso-

brasileiro seguem a mesma divisão, reformistas na metrópole e revolucionárias na 

colônia, e é nesse quadro que se situa sua interpretação sobre as inconfidências, visto 

que a difusão das Luzes na colônia vai tornar possível a crítica ao funcionamento da 

colonização moderna. Logo, para Novais, as inconfidências atestam a situação pré-

revolucionária na colônia, como o próprio afirma: 

Do início para o fim do século XVIII, entretanto, acentuam-se e se 

aprofundam as contradições, agora induzidas por mecanismos 

estruturais que acabam por configurar a crise. Os colonos começam a 

tomar consciência das oposições de interesses, a assimilar ideias 

revolucionárias que conduzem a atitudes não só de inovação, mas até 

abertamente de contestação. Era aquele “enlace tão natural”, aquele 

“feliz nexo” em que acreditava D. Rodrigo de Sousa Coutinho que se 

ia inapelavelmente rompendo
23

. (Novais 2011, 143) 

Sendo assim, para Novais, Portugal se encontrava no último quartel do século 

XVIII imerso em uma crise oriunda de fatores externos, a pressão do industrialismo 

inglês sobre os pilares do Antigo Sistema Colonial, a difusão da Ilustração em seu 

caráter revolucionário nas colônias, a fragilidade de Portugal nas relações internacionais 

e o início do desmonte da colonização moderna e do Antigo Regime resultado da 

independência dos Treze Colônias em 1776, sendo as inconfidências um sinal do 

desgaste do Antigo Sistema Colonial, aspecto reforçado por Maxwell na Inconfidência 

Mineira, visto que este movimento foi o primeiro motivado pelo anticolonialismo e de 

caráter nacionalista
24

. 

Na outra ponta da historiografia temos Valentim Alexandre, ele defende a 

hipótese de que não há uma crise generalizada do comércio português com a América 
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como apontam José Jobson de Andrade Arruda e Fernando Novais, já que estes leram as 

balanças incorretamente. Para o autor português, a análise das balanças comerciais 

portuguesas mostra que a crise defendida por Jobson Arruda não se confirma, pois de 

1796 a 1807 o comércio português com a América é superavitário para o reino e mostra 

a capacidade da monarquia de tirar proveito da América. Para Alexandre, a análise das 

balanças de comércio mostra que a recessão somente atingiu Portugal de fato em 1806-

1807 e o próprio autor afirma que não se pode saber se a crise teria se agravado se as 

perturbações internacionais não tivessem atingindo Portugal em 1808. O outro ponto da 

crise analisado por Alexandre são as inconfidências, para ele, os movimentos de 

contestação não formam um conjunto, mas sim situações específicas que envolviam 

interesses e conflitos diversos e tendo diferentes atores. No caso de Minas, o conflito 

envolvia uma elite que perdeu seus privilégios e que apostava num descontentamento 

popular para tomar o poder, mas diante do medo da repressão os inconfidentes nunca 

lançaram o seu movimento e adotaram posturas conciliatórias com o governo. Sendo 

assim, como nenhuma das inconfidências teve como objeto de crítica o exclusivo de 

comércio, a ausência de uma ideologia nacionalista que unisse os movimentos e a 

percepção das elites depois da rebelião escrava em São Domingos que a conciliação era 

melhor que a revolução, as inconfidências não representaram nenhum perigo para o 

Império Português. 

Logo, para Valentim Alexandre, a crise proposta por Fernando Novais que 

deriva do avanço do capitalismo industrial que pressiona os pilares do Antigo Sistema 

Colonial e as inconfidências que atestam o descontentamento dos colonos com a 

colonização portuguesa não se confirma, pois carece de comprovação empírica, visto 

que não há uma crise generalizada com a emergência da industrialização na Inglaterra e 

o caráter local dos movimentos de contestação e concepção metropolitana de que os 

laços entre América e Portugal eram tão naturais, visto as ameaças externas e a rebeldia 

escrava, que amenizavam as tensões entre metrópole e colônia. Sendo assim, para o 

português o que realmente marca a crise do Império Português a nível econômico é a 

abertura dos portos em 1808
25

. Para o autor, as ameaças a Portugal são antes de tudo 

externas e a ideia de vulnerabilidade explica melhor a situação do reino nas relações 

internacionais do que a de crise. 
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Nesta comunicação concordo com as abordagens de Valentim Alexandre sobre a 

situação de Portugal em finais do século XVIII e, especialmente sobre as 

inconfidências, suas críticas são reforçadas na abordagem feita por João Pinto Furtado
26

. 

Para este, Fernando Novais peca ao abordar as inconfidências como um todo que 

marcam a insatisfação dos colonos com o Antigo Regime, não percebendo que as 

lógicas locais impõem-se sobre um quadro de insatisfação geral, o autor também critica 

Novais em sua abordagem das Luzes, para ele, a divisão entre reformistas (metrópole) e 

revolucionárias (colônia) é insuficiente para explicar a Ilustração no mundo luso-

brasileira e por último percebe que as ideias liberais ecoadas pela Revolução 

Americana
27

 não atingiram a colônia, visto que, por exemplo, a palavra democracia não 

estar presente nas fontes e a Inconfidência Mineira representar um movimento de 

“acomodação” para resolver questões pendentes. Logo, a Inconfidência Mineira não 

representa um sintoma da crise do Antigo Sistema Colonial, visto ser um conflito 

localizado no interior do Império Luso-brasileiro, o predomínio da lógica do Antigo 

Regime entre os inconfidentes e a fraca presença da ilustração entre os participantes, 

como afirma João Pinto Furtado: “Nesse sentido diríamos que os acontecimentos que 

marcaram o últmo quartel do século XVIII não se caracterizariam, tout court, pela 

disputa polarizada entre “luzes inconfidentes” e “trevas metropolitanas” ou entre 

“revolução” e absolutismo”.
28

 

O reformismo no final do XVIII 

As reformas pombalinas apesar de eficazes no seu início, não tiveram efeitos de 

atenuar as dificuldades pelas quais Portugal passava no longo prazo. Como vimos, a 

Coroa passou por um turbulento século XVIII vulnerável diante das pertubações, tanto 

em plano europeu como na América. No final do século XVIII, a situação agrava-se 

com a Revolução Francesa e o envolvimento de Portugal em conflitos militares, e é 

diante desse quadro que um dos principais representantes da Ilustração portuguesa, D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, vai elaborar suas reformas aliando-se com jovens que 
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tinham como objetivo usar da razão para mapear e propor soluções para os problemas 

do Império, grupo que foi denominado por Maxwell como “geração de 1790”
29

. Logo, 

pretendemos analisar a Ilustração de finais do século XVIII e inícios do XIX através das 

reformas propostas por D. Rodrigo e a análise que o bispo Azeredo Coutinho, aliado de 

D. Rodrigo na administração do Seminário de Olinda, faz de questões cruciais para o 

Império.   

Azeredo Coutinho: ilustrado ou reacionário?  

O bispo Azeredo Coutinho destacou-se no mundo luso-brasileiro de finais do 

século XVIII. Criador do seminário de Olinda, governador da capitania de Pernambuco 

e último inquisidor-mor, envolvendo-se em atritos em boa tarde sua trajetória no 

Império português. 

Azeredo Coutinho encaixa-se perfeitamente no regalismo tão característico das 

coroas ibéricas, nas quais o clero foi incorporado ao projeto de centralização 

monárquica
30

. O bispo desempenhou sua função como um típico homem do Império, 

defendeu a autoridade régia sobre os bispos do ultramar em detrimento da Mesa de 

Consciência e Ordens e escreveu uma série de memórias nas quais analisou questões 

fundamentais para a Coroa, como: os preços de produtos coloniais como o ouro e o 

açúcar, a escravidão e o tráfico negreiro e o comércio do Império como um todo.  

O ensaio sobre as minas escrito por Azeredo Coutinho é dividido em quatro 

capítulos. No primeiro, o bispo faz considerações sobre o prejuízo que as minas 

causaram a Portugal. Em seus argumentos, defende o ouro não é indispensável na vida 

dos homens e não traz riqueza; sustentando que a nação mais abundante de recursos 

naturais de primeira necessidade, “será necessariamente a mais rica, e delas todos serão 

dependentes”. Seguindo essa linha, o bispo argumenta que o ouro não resulta em um 

comércio vantajoso, nem entre metrópole e colônia, nem com outras nações e 

defendendo que a riqueza do ouro é inconstante, sustentando que um império só se 

constitui sobre bases fortes. Outro ponto da crítica de Azeredo é a ignorância dos 

homens responsáveis pela administração das Minas, alegando que os conhecimentos 

necessários para a mineração não são elevados. Em face desse quadro de fraqueza dos 

mineradores, o bispo afirma que os danos ao Erário Régio podem ser tão grandes que a 
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ruína do mineiro resulta na derrocada do Estado e reforçando que os gastos com a 

mineração impedem o pleno desenvolvimento da agricultura. Com base nesse capítulo, 

percebemos que Azeredo se aproxima das ideias defendidas pela geração de 1790 para 

as minas, pois percebe os problemas da produção aurífera, em decadência desde 1760, e 

os entraves para um maior desenvolvimento agrícola, mas o que o aproxima da geração 

de 1790 foi o uso da razão para diagnosticar os problemas do Império.  

No terceiro capítulo, o bispo defende que os eclesiásticos constituam-se nos 

principais estudiosos da história natural para assim poder conhecer todas as riquezas da 

América, vendo nos párocos a figura que pode concentrar vários tipos de conhecimento 

científico, como a mineralogia e a química, e a capacidade de difundir a fé católica entre 

todos, garantindo a felicidade temporal e eterna, assim como a harmonia do mundo. 

Entretanto, esse último ponto reforça a ligação de Azeredo Coutinho com o Antigo 

Regime, pois, segundo Guilherme Pereira das Neves, o bispo concebia a natureza 

transcendentalmente, ou seja, no limite, como instância de Deus e sua crença de Deus 

como único juiz e de que todo o poder emana dele
31

. Será que essa ligação com o 

religioso afasta o bispo de Olinda da ilustração e reforça o caráter reacionário das Luzes 

portuguesas? 

Não podemos tratar a ilustração em Azeredo Coutinho como um bloco 

monolítico de ideias, pois assim descartaríamos o religioso imediatamente da ilustração 

do mundo luso-brasileiro de finais de século XVIII. Não é a defesa da escravidão que 

exclui o caráter ilustrado de Azeredo, pois não se trata de só fazer uma apologia ao 

tráfico negreiro, mas de usar da razão para diagnosticar os problemas que envolviam a 

escravidão em tempos de revolução e abolicionismo e defender que os mesmos podiam 

ser aprimorados pela utilização de boas leis. Logo, o exemplo de Azeredo serve para 

evidenciar que não podemos reduzir as luzes portuguesas qualificando-as de 

reacionárias, católicas ou pálidas, entre outros; temos que compreender como as 

concepções de mundo portuguesas influenciaram as Luzes e que lançaram as bases para 

a construção do Portugal moderno. Sendo assim, podemos encontrar as Luzes nos 

escritos do bispo de Olinda ainda que impregnadas de um pensamento religioso e 

absolutista que Azeredo sempre se dispôs a defender e que, em certa medida, bloqueou 
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a mente do bispo para as outras ideias da Ilustração que confrontavam a sua concepção 

de mundo marcada pela hierarquia e pela liturgia
32

. 

O liberalismo português 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho assumiu a Secretaria de Estado responsável pelos 

domínios ultramarinos em 1796 e lá permaneceu até 1801, além de ter chefiado o Real 

Erário entre 1801 e 1803. Na sua experiência como embaixador em Piemonte, 

presenciou a chegada de nobres oriundos da França, expulsos pela Revolução e 

constatou a necessidade de reformas na monarquia lusa e os perigos oriundos dos 

revolucionários franceses. 

Valentim Alexandre aborda que D. Rodrigo não representa grandes mudanças 

para o sistema colonial português, pois ainda são marcadas pelo mercantilismo, em que  

o ministro defende o pacto colonial, mas com novas justicativas. Para Alexandre, as 

reflexões do ministro presentes na Memória sobre o melhoramento buscam preservar a 

colonização de caráter mercantilista, garantindo Portugal como entreposto dos produtos 

americanos e a América como mercado exclusivo para os produtos portugueses
33

. Ainda 

que a abordagem seja plausível, considero que para entendermos a política colonial de 

D. Rodrigo precisamos analisar outras medidas propostas. 

Uma das grandes preocupações de D. Rodrigo era o sistema de tributação no 

Brasil, esse é um dos pontos em que ele mais se diferencia de Pombal e mostra a 

influência exercida por Adam Smith no secretário
34

. D. Rodrigo considerava que a 

monarquia francesa havia caído por causa do colapso do sistema fiscal e, 

consequentemente, promoveu importantes reformas no sistema tributário colonial 

baseando-se nas premissas de Smith: igualdade, certeza, conveniência e economia
35

. O 

ministro defendeu a reforma do sistema de tributação, pois acreditava que a 

precarização do mesmo acarretava grandes perdas para a Coroa; para tal propôs as 

seguintes medidas: fim do regime de exclusivos e de contratos monopolistas e sua 

transferência para a administração da Coroa, redução de impostos sobre alguns produtos 

como ferro e manufaturas, entre outros. Para ele, não bastava a América ser apenas 
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fontes de impostos, era necessário que melhorias fossem feitas mudanças de cunho 

ilustrado que aumentassem a produção e a produtividade
36

 que, atuando junto com os 

princípios do bom governo, fortaleceria os laços entre súditos e monarquia, um dos 

principais objetivos de D. Rodrigo que visava afastar o risco de movimentos de 

independência política e fortalecer a unidade política do Império
37

.  

Como destaca D. Rodrigo em uma memória, as minas não eram responsáveis 

pelo declínio português, mas sim a incapacidade de Portugal de desenvolver estruturas 

de produção e comércio para tirar proveito da exploração aurífera. A extração de ouro 

começou a declinar em 1760 e não sendo indiferente a questão D. Rodrigo propôs novas 

medidas para tirar as Minas de seu estado de decadência, algumas delas foram: a 

redução para a metade do quinto do ouro e a redução do imposto sobre ferro. Entretanto, 

o mais importante do reformismo de D. Rodrigo para as Minas foi a defesa de que a 

capitania não necessitava de fiscalismo, mas de tecnologia, reformas racionais e uma 

boa administração para o melhoramento dos ingressos fiscais. Como o ministro afirma 

em uma orientação para Manuel Ferreira da Câmara sobre a administração de minas e 

bosques: “Necessitam de ser regulados por princípios científicos em que se acha 

calculada a utilidade geral, e não abandonados aos interesses dos particulares, que 

nestes casos, e só neles, contraria ou ao menos pode contrariar a pública utilidade, 

formando uma notável excepção aos princípios gerais da economia política”
38

. 

D. Rodrigo financiou inúmeras pesquisas sobre mineralogia que resultaram na 

defesa de que o fiscalismo pombalino só prejudicou as Minas, um estudo de José Eloi 

Ottoni defendeu que a extração do ouro era inviável devido ao custo de extração que 

eram bancados exclusivamente pelos mineradores e defendia que a Coroa estimulasse o 

desenvolvimento da agricultura e comércio para o interior da capitania, além de 

recomendar que a América fosse responsável pela produção de substitutos para os 

artigos importados. Outro estudo, o de Antônio Pires ds Silva Pontes, defendia pontos 

idênticos aos de José Ottoni, mas propunha um maior ensino da física, matemática e 

mineralogia, como fora enunciado por Domingos Vandelli, que criticava o fato das 
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políticas referentes às Minas serem formuladas por ignorantes que só resultavam em 

prejuízo para o Estado
39

.  

Conclusão 

Apesar de a América Portuguesa ter passado por profundas reformulações ao 

longo de todo o século XVIII, fica claro que o ministro que transformou profundamente 

as maneiras de ser pensar o Império foi D. Rodrigo de Sousa Coutinho, que usando da 

Ilustração propôs reformas para os problemas reais do Império, abandonando antigas 

concepções que o relacionamento entre súditos e monarquia tinha que ser baseado na 

força e na desconfiança, propondo uma nova concepção de Império onde defendia que 

as diferentes possesões ultramarinas deviam ser vistas igualmente para que contribuam 

com a defesa conjunta da monarquia. Ainda que D. Rodrigo vivesse os dilemas de 

umanova concepção de Império e as resistências da nobreza, não há como negar a  

Ilustração em suas reformas, ainda que tivessem o objetivo de preservar uma situação 

vigente
40
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