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R E S U M O

O objetivo desta dissertação é analisar  o processo de fundação da historiografia 

política e literária do Império do Brasil (1831-1889),  cujo escopo central é a obra do 

historiador e membro do IHGB Francisco Adolfo de Varnhagen,  particularmente os 

livros “Florilégio da poezia brasileira”, de 1850, e “História geral do Brazil”, publicado 

em  dois tomos entre os anos de 1854-1857.  A escolha deste corpus  se deu  porque em 

meados do século XIX o pensar a  história do Brasil de forma metódica se dá em meio 

ao processo de consolidação do Estado Nacional, todavia,  mais do que definir o 

Império politicamente, impunha-se à  história e também  às letras o papel de 

delineamento de um  perfil para  a nação brasileira, capaz de lhe garantir  identidade 

própria  no conjunto mais amplo das nações. Assim, o Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro (IHGB), fundado em 1838,  mais os estudos de Varnhagen publicados na 

década de 1850, criaram  uma linha de interpretação da história baseada no papel 

civilizador e progressista do Estado, primeiramente português e, a partir  de 1822, 

brasileiro.  Daí porque interessou-se tanto em  delinear as origens do Brasil e 

fundamentar a memória de sua independência  política. Enfim, é a partir de tais 

assertivas que se delineia a questão à qual nos propomos examinar, ou seja, como a 

historiografia  romântica  oitocentista, pautada nos termos nação e civilização, lidou 

com  as noções de ciência e de história para consecução da nossa historiografia 

política e também literária.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Política.  Historiografia. Ideologia.. Segundo Reinado 

(1831-1889. Varnhagen, Francisco Adolfo de (1816-1878).



A B S T R A C T

This dissertation objective is to analyze the process of founding the political and 

literary  history  of the Empire of Brazil (1831-1889), whose scope is the central work 

of the historian and member of IHGB Francisco Adolfo de Varnhagen, particularly 

the books “Florilégio da poezia brazileira”  (1850) and “História  geral do Brazil”, this 

one was published in  two volumes between the years 1854-1857. We choice this 

corpus because the history  of Brazil  in the nineteenth  century  takes place in the 

process of consolidation of the national state. And it was necessary  the story  and also 

the literature to accomplish that and for the Brazilian nation was to be able to assure 

its own identity  in broader  range of nations. So,  the Brazilian Geographical Institute 

of History  (IHGB), created in 1838, and the  Varnhagen’s studies, founded a line of 

interpretation based on progressive and civilizing role of the national state, primarily 

Portuguese and, from  1822 , Brazilian. That  is why  so much interest in delineating 

the origins of Brazil and define his political independence memory.  From  these 

statements that  outlines the question which we propose to examine: how the 

romantic nineteenth-century  historiography, based on concepts like nation and 

civilization, dealt with the notions of science, history  and literature to create our 

political historiography and also literary.

KEYWORDS: Historiography. Ideology. Political Cultura.  Second Empire 

(1831-1889). Varnhagen, Francisco Adolfo de (1816-1878).
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I N T R O D U Ç Ã O
O  m o n u m e n t o  e  o  g ê n i o  V a r n h a g e n

Apresentamos
Nesta passarela

Esta história tão bela
Do Visconde de Porto Seguro

G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel
(Vida e Glória de Francisco Adolfo de Varnhagen

Samba Enredo de 1969)

O que significa ler Varnhagen hoje?

Varnhagen é o homem-monumento da história do Brasil. Houve um 

instituto com  seu nome durante a década de 1930; o IHGB nomeou uma de suas salas 

com  o nome dele; seu retrato estava estampado na biblioteca do antigo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros do Brasil (atualmente, Ministério das Relações Exteriores/

Itamaraty) e, ainda,  entre a  coleção de historiadores de Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro. Em 1938, durante as festividades do centenário do IHGB, foi inaugurado um 

busto do historiador, que fora saudado pelo então presidente do Instituto, Affonso 

Celso,  como uma obra de significação simbólica definitiva, porquanto o monumento 

haveria de “sugerir ao povo a idéia de que a  investigação conscienciosa do passado 
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pátrio – lição profícua para o presente, incutidora de suspiciosa confiança no porvir  – 

basta a tornar benemérito da mesma História,  imortalizado, quem a isso se consagre, 

como Varnhagen” (FLEIUSS, 1943, p. 106). Deste modo, aqui e acolá,  Varnhagen é 

saudado como o início da cadeia historiográfica brasileira, pois,  nas palavras de 

Temístocles Cezar (2007a, p.  192),  ele desempenhou para a história do Brasil “o 

mesmo papel que Cícero atribuiu a  Heródoto em  relação à  história: pai”, uma 

afirmação que a historiografia acadêmica do século XX, no melhor dos casos, vai 

multiplicar  e reconhecê-lo como um monumento histórico do oitocentos ou, no pior 

deles, vai desqualificá-lo, ora pelo esquecimento ora por alguns vitupérios; o que não 

é, de maneira alguma, estranho porque o próprio Heródoto tinha igualmente a fama 

de mentiroso já desde a Antigüidade.

Entretanto, Francisco Adolfo de Varnhagen também  é o autor-gênio, o 

homem  distante do comum dos mortais do século XIX,  aquele que tem uma espécie 

de Deus interior, que enxerga mais longe e,  portanto, pode ver melhor os caminhos 

do porvir. Desta forma, Varnhagen é o autor de um texto cuja origem absoluta  está  no 

próprio sujeito criador (JOBIM, 2007). Ele faz juz àquela estética  da expressão do 

romantismo do autor-demiurgo e que, não raro, produziu uma aproximação 

semântica entre Deus e a figura do autor, como pode ser  atestado nesse famoso verso 

de Gonçalves de Magalhães: “Um  Deus existe,  a  natureza o atesta/A voz do tempo sua 

glória entoa/ (...) E o homem  que para o céu olhos eleva,/ Todos humildes seu Autor 

adoram” (MAGALHÃES, 1986, p. 69).

Sendo assim, o gênio de Varnhagen, qualificado e superior, o faz distante 

das coisas populares, e, dentre elas, os sambas e carnavais, considerados como 

“costumes incivilizados” durante o século XIX. Mas, na segunda metade do século 

XX, quando o Brasil já  se assumiu mestiço, ambos já são considerados como 

símbolos maiores da cultura brasileira e Varnhagen nos aparece como tema central 

da Escola Mocidade Independente de Padre Miguel,  no ano de 1969, com  o samba-

enredo “Vida e Glória de Francisco Adolfo de Varnhagen”. Ali,  ele é cantado como 

“artista tão brilhante”, “ilustre personagem”, “vulto imortal”, “eminente historiador”, 

“gênio do passado”, honrado e agraciado” tanto no Brasil quanto no exterior:

Assim cantamos

Em seu louvor
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Apresentamos

Nesta passarela

Esta história tão bela

De Visconde de Porto Seguro

Este gênio do passado

Foi honrado e agraciado

Com justas distinções

Por outras grandes nações

Obras literárias

Deste notável escritor

São lidas até hoje

Mostrando seu real valor

Existe no Largo da Glória

O busto deste grande brasileiro

Embelezando ainda mais

O cenário do Rio de Janeiro

Naquele ano, a  Mocidade ficou em  sétimo lugar no Grupo 1  e, infelizmente, 

não conseguimos descobrir as razões que motivaram a escola a escolher o 

homenageado, embora os adjetivos sejam-lhe bem  calorosos. Entretanto, isto não foi 

bastante para levar a escola a uma melhor colocação, porque, dada a colocação, a 

agremiação quase foi rebaixada para o Grupo 2 do carnaval carioca. Parece que o 

Varnhagen não deu samba,  já que a escola ficou na “base do mais ou menos”, como 

diria o sambista Paulo Vanzolini. Mas o que nos chama atenção no samba-enredo é, 

justamente, o penúltimo quarteto, que fala da contemporaneidade de Varnhagen, 

cujas “Obras literárias” se mantêm  vivas e “lidas até hoje”. E, por  isto mesmo, eu 

gostaria de repetir aqui a mesma pergunta que Nilo Odália fizera em 1979: “o que 

significa ler  Varnhagen hoje?”; e ainda acrescentar mais esta: “o que há de novo para 

se dizer dele tantos anos depois?”.

Talvez, a primeira seja mais fácil de responder, porque o nosso autor  é 

alguém historicamente datado,  afinal, os textos que escreveu certamente trazem 
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consigo as marcas da época em que foram  compostos,  pois, do lugar  onde estão, nos 

oferecem os seus sinais específicos,  já que a pesquisa  histórica,  como nos recorda de 

Certeau, está enraizada numa particularidade e é constituída  “a  partir de um lugar de 

produção sócio-econômico, político e cultural”, algo que necessariamente faz do 

trabalho do historiador  “um meio de elaboração circunscrito em determinações 

próprias”  e o que faz da sua pesquisa esteja “submetida  a  opressões, ligada a 

privilégios, enraizada em  uma particularidade”  e é graças a este lugar “que se 

instauram  os métodos, que se precisa uma topografia de interesses e as indagações 

relativas aos documentos” (DE CERTEAU, 1988, p. 18).  No caso de Varnhagen e 

também do IHGB como produtores de uma determinada historiografia,  este lugar 

traz as marcas e as fronteiras do Estado Nacional oitocentista e do espírito do Brasil 

Imperial, como diria Sérgio Buarque.

Portanto,  ler Varnhagen hoje significa entrar em contato com  uma das 

mais valiosas pesquisas historiográfica  do Brasil,  pois até o momento atual a sua 

leitura se impõe como fonte de uma informação muito rica sobre um dos momentos 

mais significativos da história do país. Erudito e patriótico, historiador e crítico 

literário, Francisco Adolfo de Varnhagen (1816–1878) foi um dos que se viabilizaram 

o processo de formulação da identidade nacional durante o Segundo Reinado 

(1831-1840) e cujo trabalho fora  tão determinante do que aprouve de “ser conservado 

como patrimônio na memória  coletiva”, uma vez que a sistematização elaborada por 

ele foi sólida o bastante “para garantir  sua eficácia  e sua  continuidade ao longo de 

todo o século XX” (ROUANET, 1996, p. 08).

Responder  a segunda pergunta é, ao mesmo tempo, o objetivo e a 

esperança deste trabalho.  A priori, eu  pretendera acompanhar as relevantes 

orientações epistemológicas da história no século XIX, bem  como os rumos da crítica 

literária propostos por  Varnhagen, duas atividades que ele exercera pensando em 

estabelecer as bases da historiografia nacional e literária do Império, como se 

quisesse consolidar  uma feição definitiva para  a  boa memória do Brasil, como ele 

próprio nos vai dizer. E foi buscando estes objetivos que Varnhagen assimilou muito 

bem  a  historiografia científica oitocentista que tanto valorizava o documento, a ser 

buscado em arquivos, divulgado em  revistas,  livros ou coleções (IGLESIAS, 2000, p. 

72. passim),  uma vez que a  idéia de ciência histórica durante romantismo passava 
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pelos exercícios de armazenamento e ordenamento crítico de documento. Neste 

sentido, os documentos não são materiais da memória, como diria Le Goff (1990), 

todavia, a prova, a fundamentação material da ciência histórica.

Demais, a proeminência documental levou Varnhagen àquela condição de 

colecionador descrita por Walter Benjamin, isto é,  àquela “relação com as coisas que 

não põe em destaque o seu valor funcional ou utilitário, a  sua  serventia, mas que as 

estuda e as ama como o palco, como cenário de seu  destino”  (BENJAMIN, 2000, p. 

228). Contudo, em  se tratando da epistemologia da  história, o programa 

historiográfico oitocentista  seguido por Varnhagen ainda propunha que não haveria 

outra episteme senão perceber a história como trabalho de esclarecimento e de 

argumentação implicado na crítica do testemunho.

Deste modo, a dissertação está divida em  três capítulos.  O primeiro deles, 

“A boa memória do Brasil Império”,  trata  da retórica nacionalista de Varnhagen, 

defensor de que os tons narrativos da identidade brasileira deveriam  ser os mesmos 

da estrutura do poder político do governo imperial. Posto que Varnhagen propunha 

um  arranjo conciliatório entre teoria e práticas historiográficas como 

institucionalização da  experiência  histórica e como fonte de legitimidade das 

condições em que ela se realizava.

Por  este motivo,  o segundo capítulo, “A identidade nacional como forma 

de organização do discurso histórico”, examina a idéia  de história que Varnhagen 

sustenta, bem  como seus critérios de pertinência,  argumentos e razões para defender 

o processo civilizador estabelecido desde os primeiros anos da  colonização,  dentro de 

uma concepção exemplar de história. O terceiro e último capítulo trata do éthos 

literário proposto por Varnhagen e o seu pretenso ideal de regra para a identidade 

política e cultural do Segundo Reinado.

Como fonte principal do nosso trabalho, fazemos uso da obra capital de 

Varnhagen, História geral do Brasil, publicada em  dois tomos entre os anos de 1854  e 

1857. Graça a isto, o nosso procedimento teórico-metodológico busca as condições de 

emergência dos discursos de saber propostos por Varnhagen durante o século XIX no 

Brasil  Império e caracteriza-os como acontecimento discursivo na sua singularidade, 

isto é,  no seu lugar. Pois, seguindo as orientações de Michel de Certeau, pensamos 
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que as obras de Varnhagen certamente trazem consigo as marcas da época em  que 

foram escritas, isto é, elas nos oferecem os seus sinais específicos.

E assim como é certo que a leitura tem  uma história e nunca foi sempre a 

mesma em  todos os lugares,  os procedimentos metodológicos da pesquisa 

bibliográfica tomam em  consideração os seguintes termos para exploração, descrição 

e compreensão da fonte: seu contexto de produção; o sentido próprio,  os modos de 

transmissão e a destinação; e uma tentativa de mapear algumas de suas 

interpretações.

Finalmente, como as influências de Varnhagen não se fizeram  perceber 

apenas no terreno da  historiografia política do Brasil, mas igualmente nos estudos 

literários, também  lançamos mão do “Florilégio da poesia Brasileira”, uma antologia 

de poetas publicada em 1850, que traz, ainda, a biografia  de alguns deles. Todavia, o 

que nos interessa nesta  obra é, precisamente, a apreciação crítica que lhe antecede, 

intitulada “Ensaio histórico sobre as letras no Brasil”. Porque ali aparecem algumas 

declarações de princípios sobre a  literatura brasileira  ideal, no contexto de 

formulação da identidade cultural do Império.
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B O A  M E M Ó R I A  D O  B R A S I L
R e t ó r i c a  e  i d e o l o g i a  n a c i o n a l i s t a  e m  V a r n h a g e n

“Não será um engamno, por exemplo, 
querer produzir effeito e ostentar patriotismo,

 exaltando as acções de uma caterva de canibaes
que vinha assaltar uma colônia

de nossos antepassados só para os devorar?”

Francisco Adolpho de Varnhagen
História Geral do Brazil (1854)

A imagem de nosso país que vive como projeto e aspiração
na consciência coletiva dos brasileiros não pôde, ate hoje,

desligar-se muito do espírito do Brasil imperial.

Sérgio Buarque de Hollanda
Raízes do Brasil (1932)

Em nome do pai e do Brasil

Sem dúvida, o nome de Francisco Adolfo Varnhagen divide os 

pesquisadores. Se, por um lado, subsiste ainda o panegírico,  isto é, uma apreciação 

contumaz elogiosa, por outro, exprobrar e vituperar Varnhagen, virar-lhe as costas e 

torcer  o nariz para sua obra tem sido mais comum. E a justificação às vezes 

encontrada para  isto reside na crítica de que o historiador oitocentista  tratou com 
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pouca prudência as questões pessoais e levou para a sua História geral do Brasil,  por 

exemplo, algo impossível de ser sincero porque algumas de suas passagens beiram  o 

anedótico ou  o demasiado pessoal. E, para exemplificar esta passagem, esta  crítica, 

vejamos esse pequeno relato: o alto do Morro de Ipanema, no estado de São Paulo, 

também conhecido como Serra  ou Morro de Araçoiaba, abriga o monumento a 

Varnhagen, onde se lê a seguinte inscrição:

A memória de Varnhagen, Visconde  de  Porto Seguro, nascido na terra 
fecunda descoberta por Colombo. Iniciado por seu pai nas couzas grandes e 
úteis, estremeceo sua pátria e  escreveo-lhe  a história. Sua alma immortal 
reúne aqui todas as suas recordações.

Conta-se que a  Família  Real visitou o monumento em  1884, seis nos anos 

após a morte do historiador. Entretanto, surpreendeem-nos as palavras gravadas no 

monumento e as quais nos remetem  a dois aspectos. Um deles está na  própria 

História geral do Brasil, onde nos parece claro o desejo de Varnhagen por um 

monumento — ou, como diz Tatiana de Quadros Silva (2006, p. 123), por  uma 

laudatória receptividade da própria obra e, claro, de si mesmo.

A  Nação acata nos  filhos, e ainda nos netos, os nomes e a sombra, digamos 
assim, dos  indivíduos, que lhe deram ilustração e glória, como nós  em 
sociedade veneramos até suas  relíquias; e não só o cadáver, como a espada, 
do herói  que morreu pela independência, a pena do escritor que a  ilustrou 
pelas letras, o anel do prelado que foi modelo de saber e virtudes1.

O outro ponto é a referência  ao pai do historiador. E isto é algo que nos 

remete a um dos curiosos episódios que envolvem a escrita da História Geral do 

Brasil, porém  tantas vezes tomado por insignificante. Ali, Varnhagen faz uma análise 

do estabelecimento das minas de ferro para a economia do Império, mas, sobretudo, 

da importância do seu  pai, o “engenheiro distinto” Friedrich Ludwig Wilhelm de 

Varnhagen, que atuava na fundição de Ipanema,  tida como a primeira indústria 

estabelecida no Brasil.  A menção à empresa e ao pai aparecem na sessão LIII do 

segundo volume da História Geral e o autor  justifica esta abordagem pela urgência 

em  descrever a  exploração dos metais preciosos ainda  no tempo da colônia  e pela 

necessidade ainda maior de pormenorizar  a  história do ferro, as quais careciam “de 
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estudo e meditação”  (VARNHAGEN, 1857,  t. II, p. 358). Por  outro lado, em  uma 

leitura mais acurada,  havemos de perceber que as habilidades do pai de Varnhagen 

surgem  como qualidade potencial de fornecer uma notável história e que tenta 

aplicar-se a  si próprio, donde as questões pessoais estarão sempre presentes e 

constituem uma espécie de tensão subjetiva, da qual Varnhagen jamais se livrará.

A nossa hipótese, consubstanciada pela crítica contemporânea, é a de que 

Varnhagen não pretendia  apenas reconstituir o passado do Império recém-

emancipado e oferecer-lhe unidade histórica; antes, buscava consolidar a sua 

monarquia constitucional, o acolhimento do Imperador  Pedro II e, daí, a aceitação e 

a repercussão da sua História geral do Brasil.  Algumas destas questões podem  nos 

suscitar uma problematização sobre limites epistemológicos de Varnhagen, 

principalmente no tocante à imparcialidade,  a qual era algo decisivo para a epistéme 

historiográfica do século XIX. Mas, no caso de Varnhagen elas indicam  uma busca 

identitária,  i. e., a  busca  por  uma nacionalidade e pela  identificação com  uma nação. 

Pois, como notou o historiador  Pedro Calmon, enquanto seu pai optou pela 

nacionalidade portuguesa, Varnhagen, filho, entretanto, aderiu  à nacionalidade 

brasileira.

Se não quisesse ser brasileiro, isto é, se não requeresse o reconhecimento da 
sua nacionalidade; se não lutasse por isto, se não conquistasse com  isto a 
condição de cidadão brasileiro, continuaria como o pai  continuou, a  ser 
português. Portanto, pode se dizer  a seu  respeito , foi brasileiro porque ele 
quis. E o pai? O pai  aderiu  a Portugal num  ato de vontade. (...) São duas 
atitudes opostas, a  do filho, querendo ser  brasileiro, a do alemão, seu  pai, 
insistindo em continuar servidor de Portugal (CALMON, 1983, p. 249-250).

O historiador Francisco Iglésias (2000, p. 77) desconsidera totalmente 

estas passagens e classifica-as como mero exercício passional em  defesa  da obra 

paterna. Em  oposição, Calmon vê naquela opção de Francisco Varnhagen um traço de 

ternura para com  o Brasil e que vai se verificar  na descrição apologética e apaixonada 

do país, em especial na narração pormenorizada da sua paisagem.

Leia-se a parte inicial da sua grande história  e ali  encontramos exatamente 
um  Brasil visto ou  sentido por uma  pessoa a ele estranha, que o visse, que o 
encontrasse, que o descortinasse pela  primeira  vez. Há  um  certa impressão 
alvissareira, um certo gosto deslumbrado de olhar  as coisas, e até um certo 
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ufanismo, que longinquamente recorda Sebastião da Rocha Pita, o escritor 
barroco na  sua História  da América  Portuguesa, quando lembra: o Brasil tem 
um  céu incomparável, mais brilhante do que o céu  dos países setentrionais. 
Fico nessa frase, paralela  sem adentrar-me para  chegar até às origens deste 
pensamento de quem  vê o céu brasileiro, a  emoção do homem que voltou  ao 
seu país, essa emoção que temos todos quanto nos ausentamos  algum tempo 
e revemos as coisas que nos  foram  familiares em criança (CALMON, op. cit, 
260).

Se os fatos históricos são,  por excelência, fatos psicológicos,  como escreveu 

Marc Bloch  (1993, p. 156), podemos afirmar que Varnhagen não obteve muito 

sucesso em livrar-se daquela tentação subjetiva de que nos adverte ainda Pierre Nora 

(1993). Entretanto,  voltando às palavras de Pedro Calmon, talvez o grande pecado de 

Varnhagen seja  o de que até o seu espólio pessoal figure em seus livros. Além, é claro, 

da sua admiração patriótica do Brasil, em  continuidade com  Portugal e, 

metaforicamente, em conformidade com seus sentimentos filiais,  porque Varnhagen 

se esmera por  dotar a lembrança paterna de uma boa memória, assim como almeja 

para o Brasil o mesmo ânimo, o mesmo traço nacional dos portugueses e que os fizera 

“como nossos guias no presente e no futuro em  sentimentos de patriotismo e de 

representação da nacionalidade” 2.

Segundo Wheling, a alternativa  de Varnhagen pela nacionalidade 

brasileira representa um momento importante em sua vida, “quer como esteta, quer 

como historiador”, e que, ao fim  e ao cabo, simboliza “a busca  de uma consciência 

histórica brasileira” (WHELING, 1999, p. 64). Entretanto,  Nilo Odália  adverte que 

esta opção não deve ser  pensada como manifestação patriótica, uma vez que 

Varnhagen só vivera no Brasil até os seis anos de idade; antes, concluiu  Odália, 

aquela ação de Varnhagen fundamenta-se em  uma necessidade de vida  e também 

representa  uma saída intelectual notadamente ligada à racionalidade da época, 

marcada pelo romantismo e porque “para um  jovem da época, pertencer a uma 

dessas nações,  percorrer e participar  de sua formação e de seu destino, deveria surgir 

aos seus olhos deslumbrados como a possibilidade única  de concretizar o desejo de 

pertencer à história e ao seu tempo” (ODÁLIA, 1979, p. 8-9).

Como se percebe nestas passagens, as questões que envolvem  o historiador 

sorocabano suscitam as mais diversas apreciações além de ainda dividir  os 

pesquisadores. Paulo Prado, por  exemplo, o classificou de excêntrico, aquele que “em 
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nossa história, menoscaba de todas as heroicidades” e tudo isto graças à sua 

“inexplicável índole deprimidora de toda a grandeza e de toda a beleza” (PRADO 

apud PARANHOS, 1937, P. 142). Para José Honório Rodrigues e Alice Canabrava, 

Varnhagen foi o maior historiador do seu tempo. José Carlos Reis (2007, p. 26-27) o 

viu como um historiador  da oficialidade e bajulador dos poderosos, enfim, um 

historiador de “grandes homens,  reis, guerreiros e governadores, bispos e não [de] 

homens incultos”. Há ainda quem o tenha como Heródoto brasileiro, porém, Nilo 

Odália (1997, p. 67) minimiza a importância de Varnhagen e afirma que a sua história 

é apenas uma no interior de muitas durante o período imperial.

Polêmicas à parte, é escusado apontar que qualquer  um  de nós que se 

depare com a historiografia  do país,  e também  com os primeiros fundamentos da 

nossa teoria e crítica literárias, haverá de passar pelas obras de Varnhagen, 

principalmente em seu cancioneiro da poesia brasileira e em sua história do Brasil, 

que são, enfim, dois grandes monumentos das nossas letras.

Mas quem era Varnhagen e por que sua leitura  ainda  sugere tanta 

dissensão? Qual sua relevância para a historiografia  e, dentro do IHGB, qual era o seu 

papel? Enfim, qual foi o seu  desempenho entre aqueles que propuseram  a identidade 

histórica e nacional do Império do Brasil?

Comecemos pelo homem. Francisco Adolfo de Varnhagen era o sétimo 

entre os nove filhos da portuguesa Maria  Flávia  de Sá  Magalhães e do engenheiro 

alemão Friedrich  Ludwig Wilhelm  de Varnhagen, que viera para o Brasil em  1815 

como contratado da Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, nos arredores de 

Sorocaba, província de São Paulo.  Francisco Adolfo de Varnhagen nascera um ano 

depois da chegada de seu pai ao Brasil,  de onde se despedira  em  1821  para se instalar 

em  Portugal,  alegando problemas de saúde e a falta de boas instituições para 

assegurar a boa educação dos filhos. Na Metrópole, Varnhagen, o filho,  estudou no 

Real Colégio Militar  da Luz e a Real Academia de Fortificação, em  Lisboa, e concluiu 

o curso de engenharia militar em 1839, quando tinha 23 anos de idade.

Entre os anos de 1835 e 1838, Varnhagen se dedicou  ao trabalho que 

submeteu à Academia das Ciências de Lisboa, “Reflexões críticas sobre o escrito do 

século XVI impresso com  o título de Notícia do Brasil”, que trata do primeiro século 
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da colonização portuguesa no Brasil e que atribuiu  a  autoria do texto a Gabriel Soares 

de Sousa, um  feito notável,  que o levará à condição de sócio correspondente da 

instituição e ao crescente interesse sobre a história do Brasil.  Ainda em Lisboa, 

colaborou para o periódico O Panorama, dirigido pelo historiador português 

Alexandre Herculano e, em  julho de 1840, já licenciado do exército português, 

tornou-se sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Varnhagen encetou contato com  o IHGB em  encontro com ministro 
Conselheiro Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, que compunha 
a legação brasileira  em  Lisboa, e, em  1840, o historiador oferece um 
exemplar das Reflexões... ao IHGB, além de uma  edição feita por  ele do 
Diário da  Navegação de Pero Lopes de Sousa. Segundo José Honório 
Rodrigues, Meneses Vasconcelos de Drummond em  1839 tinha  já  recolhido 
vários documentos e cartas sobre o Brasil, mas acentua a  importância de 
Varnhagen quanto ao trabalho de investigação de documentos para a 
formação do passado brasileiro. É de Vasconcelos de Drummond o estímulo 
ao IHGB aceitar Varnhagen entre seus sócios (MOLLO, 2005a, p. 06).

Quatro anos depois de ser aceito no IHGB, Varnhagen obtivera a 

nacionalidade brasileira por  decreto imperial, e, em seguida, foi admitido no corpo 

diplomático do Império,  para quem servirá  como diplomata  em  Lisboa e Madrid nas 

décadas de 1840 e 1850, quando aproveitará para pesquisar nos arquivos de 

Amsterdã,  Paris, Florença e Roma. Nos anos de 1860, o historiador atuará em  países 

da América do Sul, tais como Paraguai, Equador,  Venezuela,  Peru e Chile,  onde se 

casou, em  1864, com  a senhora Carmen Ovalle.  Posteriormente,  Varnhagen foi 

transferido para Viena, na Áustria,  onde viria morrer em  1878, com 62 anos de idade. 

Alguns anos antes de falecer, recebeu o título de Barão de Porto Seguro (1872) e, 

posteriormente, foi elevado a Visconde (1874).

É bom lembrar  que as atividades que Varnhagen desenvolveu como 

diplomata nestes países está praticamente documentada e reunida na publicação 

Francisco Adolfo Varnhagen: correspondência ativa, coligida e anotada, editada 

por Clado Ribeiro de Lessa; e também no livro Varnhagen: subsídios para uma 

bibliografia, de Hans Juerguem  Wilhelm  Horsh. Demais, ao lado da carreira 

diplomática, Varnhagen se valeu  do seu contato com o exterior para coletar 

documentos sobre o Brasil em bibliotecas e arquivos, daí porque empreendeu uma 

larga pesquisa documental e crítica.
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Mas além  destas injunções apresentadas até aqui, ater-nos-emos, ainda, às 

questões que envolvem  Varnhagen como membro do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro,  porque,  ainda que se percebam  algumas diferenças de abordagem e de 

preferência, a concepção histórica de Varnhagen amalgama-se com a  do IHGB, 

principalmente na  preocupação de dar  conta da gênese da nação brasileira dentro de 

uma tradição de civilização e de progresso, como elementos identitários de um país 

independente e monárquico, tal como se esperava  da atividade historiográfica 

durante o oitocentos — traços que já se delineavam desde o setecentos entre os 

historiadores.

Afinal, se tomarmos como exemplo o trabalho de Irís Kantor (2004, p. 

91-193),  Esquecidos e renascidos: historiografia acadêmica luso-americana, e 

também o discurso de fundação do IHGB, feito pelo cônego Januário da  Cunha 

Barbosa, haveremos de notar algumas semelhanças entre a Academia dos Renascidos 

e o IHGB, notadamente quanto à preocupação de compor memórias históricas e 

coletâneas documentais, sem  quaisquer diferenças entre as noções de memória e 

história  e,  ainda,  uma outra preocupação que se pretende filiada  ao topos ciceroniano 

de história,  como testemunha dos tempos, luz da  verdade e escola da vida. A analogia 

do IHGB com  a Academia  dos Renascidos é facilmente perceptível no discurso do 

cônego Januário, em que aparece uma nítida referência a  Alexandre de Gusmão da 

Academia Real de História Portuguesa, donde este último defende o trabalho do 

historiador como aquele que retira,  ressuscita, da obscuridade e da ignorância, os 

documentos fundamentais à  memória da pátria (MOLLO, 2005b). Vejamos o que diz 

o próprio Januário:

As forças reunidas dão resultados prodigiosos; e quando os que se reunem 
em  tão nobre associação apparecem possuidos do mais encendrado 
patriotismo, eu  não duvido preconisar hum honroso successo à fundação do 
nosso instituto historico e geographico. (...) A  fama dos grandes homens, 
rompendo as trevas da antiguidade, tem chegado a  nós com  os documentos 
de seus  meritos  acrisolados pela historia: ela assim premia a  virtude muitas 
vezes perseguida, restituindo à veneração dos  homens a  memoria  daquelles 
que della se fizeram  dignos. (...) Ah! o meu  coração se dilata dentro no peito 
só à idéa  de que este IHG se occupará desveladamente em  erguer à  gloria  do 
Brasil  hum monumento que lhe faltava, e do qual  emanará  não é pequena 
honra aos que agora  aqui reunidos se offerecem às  vistas da nação como 
opifices  do magesto edifico da  nossa historia. (...) Desculpai-me, Srs., se na 
fraca exposição das vantagens  que podem emanar da  fundação do nosso 
instituto, eu mais tive em vista  a gloria  nacional, que sempre me fez bater o 
coração em  peito brasileiro, do que a difficuldade das emprezas a que nos 
enderessamos. Este magestoso edificio tem por  fundamento o amor da patria 
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e o amor das letras. (...) Sem trabalho, sem persistencia nas grandes 
emprezas, jamais se conseguirá a  gloria  que abrilhanta os nomes dos bons 
servidores da patria (BARBOZA, 1839, p. 09-18).

Lúcia Maria Paschoal Guimarães (1995) observa que, na década de 1840, 

há um aumento significativo na produção do IHGB e que Varnhagen, tão logo seja 

admitido nos quadros do Instituto, vai desempenhar  um  papel importantíssimo ali, 

em  especial no trabalho de pesquisa de documentos. Segundo José Onório Rodrigues, 

já  em  1839,  o Conselheiro Drummond escrevera  a Caetano Maria Lopes, então 

ministro dos Negócios Estrangeiros, sugerindo-lhe a transferência de Varnhagen para 

o Brasil graças à sua experiência acumulada no trato dos arquivos.

Nós ganharíamos com  isso, suponho eu, mormente se ele fosse empregado 
com  o título de adido a esta  legação, com  encargo especial  de coligir 
documentos e diplomas para  a história do Brasil  e diplomática, coordená-los 
e analisá-los de modo que verifique datas e acontecimentos e apure a 
verdade do fabuloso que abunda nas relações daquele tempo de propensão 
maravilhosa (RODRIGUES, 1978, p. 41).

Varnhagen chegou a ocupar o cargo de primeiro secretário do Instituto em 

1851, no entanto, o relacionamento dele com  os demais dirigentes do IHGB não era 

fácil e,  por diversas vezes, o historiador queixou-se ao Imperador sobre a indiferença 

com  que era  visto. Wheling  (1999) e Odália (1979) afirmam  que o convívio de 

Varnhagen com os demais sócios jamais fora cordial, pois ele seria intolerante com as 

críticas e se aborrecia  com facilidade. No Necrológio de Francisco Adolfo de 

Varnhagen,  Capistrano (1975, p. 81-91) nos diz que ele era  um homem  inteiriço, do 

qual não se apóia sem quebrar nem  se toca sem ferir, enfim, um  homem  ríspido que 

ainda  seria capaz de matar  “moscas a  pedradas”. Ribeiro de Lessa (1961) e 

Temístocles Cezar (2003) também  confirmam  o temperamento polemista e ardoroso 

de Varnhagen, incapaz de refrear  os sentimentos menos apurados. De qualquer 

modo, a nossa opinião é de que não havia plena concordância com  as idéias de 

Varnhagen, porque as suas concepções históricas sobre o Brasil, isto é, sobre a noção 

do Império como continuidade do governo português,  eram  bem diversas das 

propostas de Januário da Cunha Barboza e também  do visconde de São Leopoldo. 

Ambos atribuíam a si como próprios daquela chamada elite brasiliense, formada  por 
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pessoas nascidas e educadas no Brasil e que aderiram a uma postura radical quanto à 

emancipação e à separação de Portugal. Sobre a Independência, Barboza, 

diferentemente de Varnhagen, falava em termos severos.

Quando no anno de 1821 as Côrtes  de Lisboa proclamarão a  Independencia 
da  Nação, o Allegante vio logo que essa Independencia  não seria completa, 
nem  decorosa  aos  Brasileiros, ficando a  Terra  de Sta. Cruz submettida à 
huma influencia e Legislação quase colonial, porq. não havia equlibrio 
entre os Representantes de esta  e da outra parte da Nação. Os Estados da 
America erguião-se de todas as  partes para por  si  mesmo tratarem  da sua tão 
almejada prosperidade; e o Brasil não devia  ficar estacionario, 
humildemente resignado, esperando como favor o que já  lhe pertencia de 
justiça; e quando nos peitos de seus filhos ardia  a nobre chama  de 
Independencia  e Liberdade, que a opressão ainda sufocava, talvez para 
tornar mais  brilhante a explosão de seus generossos sentimentos em  ocasião 
opportuna (BARBOZA, 1840/2007, p. 2, grifos nossos).

Todavia, os tons de Varnhagen são mais suaves. O processo de separação 

fora decoroso e firmado “sobre a união bem entendida com Portugal” posto que o 

país fora estendido sobre as mesmas famílias, as mesmas leis e interesses, enfim, 

“obedientes ao mesmo chefe”3. Como se pode perceber  nesta carta de Varnhagen ao 

Imperador Pedro II, datada de 14 de julho de 1857. Ali, diz o historiador:

Em  geral busquei  inspirações de patriotismo sem  ser  no ódio a Portuguezes, 
ou à  extrangeira Europa, que nos beneficia com  Illustração; tratei de pôr um 
dique a tanta declamação e servilismo à  democracia; e procurei ir 
disciplinando produtivamente certas idéias soltas de nacionalidade; préguei 
quanto pude, a par da  tolerancia, a  unidade religiosa, [...]. (LESSA, 1961, p. 
247).

Além disto, como se verá adiante, o primeiro volume da História Geral do 

Brazil,  publicado em Madrid, trazia uma posição bem  diferente e contrária de 

Varnhagen sobre os temas do indianismo que tanto influenciaram  as letras 

românticas no Império, durante a segunda metade do século XIX.

Por  isto, nas considerações seguintes,  sustentamos que o historiador 

sorocabano era defensor de que os tons narrativos da identidade brasileira deveriam 

ser os mesmos da estrutura  do poder político do governo imperial, e que este, por seu 

turno,  está na linhagem  do trono português.  E, além disso, Varnhagen propunha um 

arranjo conciliatório entre teoria  e práticas historiográficas como institucionalização 
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da experiência histórica e como fonte de legitimidade das condições em que ela  se 

realizava. Ademais, buscaremos examinar a idéia  de história que Varnhagen sustenta, 

bem  como seus critérios de pertinência, argumentos e razões para  defender  o 

processo civilizador  estabelecido desde os primeiros anos da  colonização, dentro de 

uma concepção exemplar de história. Por fim, observaremos como os princípios 

defendidos por Varnhagen se firmaram  como um  dos discursos constituintes da 

historiografia brasileira, principalmente no que se refere ao período colonial.

Cultura política, ideologia e modernidade no Brasil Imperial

Em  seu ensaio Nações e nacionalismo desde 1870: programa, mito e 

realidade, Eric Hobsbawn afirma que o nacionalismo precede à constituição do 

Estado nacional bem como à formação do corpo político da nação. “As nações”, 

observa, “não formam os Estados e os nacionalismos, mas sim  o 

oposto”  (HOBSBAWN, 1990, p. 27). Em  outro momento,  o historiador  inglês pontua 

ainda  que a realidade nacional está ancorada nas transformações históricas da 

Revolução Industrial, a partir de 1750. “As nações existem  não apenas como funções 

de um tipo particular de Estado territorial ou da  aspiração em assim se estabelecer”, 

diz ele,  ao considerar  que, se antes a palavra  significava apenas um  elemento 

agregado de habitantes, entretanto, no decurso do século XIX, a nação passa a 

vincular-se à idéia de “um  estágio particular  de desenvolvimento econômico e 

tecnológico” (idem, p. 19).

Corroborando as afirmações de Hobsbawn e se apoiando no trabalho de 

Ernest Guellner, Nações e nacionalismo (1983),  Márcia Regina Berbel, que analisou a 

participação dos deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas entre os anos de 1821  e 

1822 4, afirma que os sentidos da nação “dependem da padronização das línguas que 

emerge com a imprensa  e a alfabetização em  massa, além  da  uniformização técnica e 

administrativa”  (BERBEL, 1999, p. 19), ambas como conseqüência da  intensa 
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transformação técnica e produtiva trazidas pelos novos modos de produção da  vida 

material surgidos da industrialização.

Mas, para  além  das questões técnicas e econômicas, os politólogos 

costumam  dizer  que o conceito de nação surge a partir  do conceito de povo,  uma 

noção dominante na filosofia  política do século XVIII e que enfatiza a relevância  de 

elementos naturais e tradicionais em  detrimento de questões voluntárias 

(ABBAGNANO, 1998, p.  694). Em  1772, por  exemplo, Jean-Jacques Rousseau 

propunha que a alma nacional residia nas instituições e reservava à educação o papel 

fundamental de criar a  identidade e a força nacionais,  pois para o filósofo francês as 

instituições direcionam o gênio,  o caráter, os gostos e os costumes do povo, de tal 

forma que suscitam  o amor ardente pela  pátria. Segundo Rousseau, a forma nacional 

há que ser  realçada na comemoração, na celebração e na divulgação dos fatos 

históricos como caminhos necessários à  sedimentação da unidade nacional,  como se 

depreende das questões suscitadas nas Considerações sobre o governo da Polônia e 

sua reforma projetada, escrita por Rousseau naquele ano.

Por que meios, pois, comover  os  corações e fazer amar as pátrias e as leis? 
Ousaria  eu  dizê-lo? Por meio de jogos de crianças; por meio de instituições 
ociosas  aos olhos dos homens  superficiais, mas que formam  hábitos queridos 
e afeições invencíveis (ROUSSEAU, 1872/1982, p. 26)

E para  consubstanciar as suas proposições, ele cita  o exemplo dos 

espetáculos gregos antigos como um dos traços característicos da identidade 

nacional, uma vez que “as poesias de Homero recitadas aos gregos solenemente 

reunidos [...] ao ar  livre e em  corpo de nação, são as tragédias de Ésquilo, de Sófocles 

e Eurípedes,  representadas freqüentemente diante deles”  (idem, p. 28) criam  os 

produtos fundamentais para a  tradição e a  conservação dos valores fundamentais do 

espírito nacional.  De igual modo, Hegel nos fala de um espírito de povo (Volkgeist) 

formado pelo mesmo senso de valor das instituições, pela importância das 

manifestações religiosas, científicas e artísticas e ainda  pela celebração dos 

acontecimentos. Mas,  se no Espírito das leis Montesquieu nos fala  de um  espírito 

nacional (que é uma espécie de alma universal que surge dos princípios que 
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conduzem  os homens, tais como a religião, as leis, os ditames do governo e as 

tradições), Hegel nos diz que o espírito nacional é o verdadeiro sujeito da história:

O espírito da  história  é um  indivíduo de natureza  universal  mas 
determinado: em geral, uma nação; o espírito de que tratamos é o espírito da 
nação. (...) Os  espíritos das nações distinguem-se conforme a idéia que fazem 
de si mesmos, conforme a  superficialidade ou  a  profundidade com  que 
compreenderam  e aprofundaram o que é o espírito (HEGEL, 1837/1999, p. 
36-43).

Assim,  pensando na  importância da  sua História geral do Brasil, 

Varnhagen escreve que a integridade do país, “já  representada magestosamente no 

Estado e no Universo pela monarchia”, havia  de ser  “representada entre as histórias 

das nações por uma historia  nacional”. Aí residia, então, a importância do seu 

empreendimento historiográfico. Entretanto,  no contexto luso-brasileiro do século 

XIX, havia diferentes modelos de compreensão sobre como organizar o Estado 

nacional e estas variações resultavam nos usos mais distintos dos termos nação. 

Observe como exemplo as propostas de cunho político-administrativas tratadas nas 

Cortes de Lisboa5 para a organização do Estado nacional; muitas delas clamavam  pela 

unidade e pela soberania da nação, é verdade, porém  não propuseram  nada que 

transformasse o Império Luso-Brasileiro em um  corpo político-administrativo sólido, 

embora tivesse o sucesso de conseguir da Coroa portuguesa  o reconhecimento da 

legitimidade do novo sistema constitucional — este também  repleto de contradições. 

Em  seu livro Versalhes tropical, a historiadora Kirsten Shultz escreve que, por  volta 

dos anos de 1820, a insatisfação com  a nova economia política do império luso-

brasileiro desnudou os limites políticos da  reconfiguração imperial e pôs fim ao 

antigo sistema colonial em  meio inúmeras compreensões divergentes acerca do 

constitucionalismo, tanto deste lado quanto do outro lado do Atlântico. Segundo 

Shultz,  o dissentimento estava entre a  escolha de uma nova nação soberana e a 

regeneração do antigo império português. Os brasileiros seguiram a primeira opção, 

isto é, optaram pela “nação, a pátria, redefinida em  termos americanos e defendida 

por um  monarca europeu chamado imperador”,  enfim, com  outras redefinições do 

império e também  da monarquia  projetadas no Rio de Janeiro e não necessariamente 

compartilhadas ou  incorporadas em  outros contextos locais (SHULTZ, 2008, p.  391, 

grifos da autora).  Com efeito, o novo systema imperial, monárquico e constitucional, 
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só estaria consolidado durante as regências,  a partir de um  arranjo político chamado 

de pacto federalista:

Tal arranjo foi  implementado a  partir das reformas liberais da  década de 
1830, especialmente o Ato Adicional  de 1834, e permaneceu em vigor mesmo 
depois  da revisão conservadora da  década de 1840, que não eliminou  os 
fundamentos do perfil  institucional  estabelecido a partir da abdicação de d. 
Pedro I em 1831. (...) Os federalistas brasileiros da primeira  metade do 
século XIX batiam-se por um  modelo institucional (...), por  meio do qual  as 
elites provinciais dispusessem  de autonomia para  gerir suas províncias e 
representação no governo central. O exemplo que seguiam era o do Estados 
Unidos (DOLHNIKOFF, 2005, p. 14-15).

Contudo, há de se ressalvar  que a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos, de 4  de julho 1776, fora subscrita em nome e pela autoridade do bom 

povo (in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies) e ainda 

ratifica a inspiração anti-absolutista e anti-monarquista  da Declaração dos Direitos 

da Virgínia, de 12  de junho de 1776, de modo que ambas as declarações são bem 

distintas do texto constitucional do Império. Ora,  em  seus três primeiros artigos,  a 

assembléia geral e livre da Virgínia proclama como base e fundamento do governo a 

igualdade e a  independência de todos os homens, a inerência do poder político do 

povo e, sendo assim, que o governo é instituído para proveito, segurança e proteção 

do povo (KARNAL, 2007, p. 71-98).

Por  sua vez, a Constituição Política do Império do Brazil (1824) fala  em 

“Cidadãos Brazileiros”, mas isto não significa  uma ação cívica muito estimulada já 

que o limite do exercício político da nação residia na dinastia imperante e na 

Assembléia Geral,  esta última com  a sanção do Imperador. Noutras palavras,  a 

herança colonial do Brasil era indelével e,  na  passagem de um  regime a outro, em 

1822, a  cidadania soçobrou em alguns direitos incompletos mesmo para os senhores 

mais ricos,  afinal,  como escreveu José Murilo de Carvalho, eles também não eram 

plenos cidadãos durante o Império.

Eram  [os senhores], sem dúvida, livres, votavam e eram votados nas eleições 
municipais. Eram  os “homens bons” do período colonial. Faltava-lhes, no 
entanto, o próprio sentido da cidadania, a  noção de igualdade de todos 
perante a lei. Eram simples potentados que absorviam parte das funções do 
Estado, sobretudo as  funções  judiciárias. Em suas mãos, a justiça (...) 
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tornava-se apenas simples instrumento do poder  pessoal (CARVALHO, 
2001a, p. 21).

E para demonstrar  o caráter truncado desta “cidadania  em  negativo”, na 

expressão de Carvalho, o historiador cita  o trabalho do biólogo Louis Couty, um 

francês que dava aula  no Rio de Janeiro. Em seu  livro A escravidão no Brasil, o 

professor  faz uma afirmação categórica: “O Brasil não tem povo”  (ibidem, p.  64), 

donde se conclui que o país não contava com  uma população politicamente 

organizada, com opinião ativa, ampla  e esclarecida; ao contrário. E,  muito embora 

seguissem  uma inspiração norte-americana, os brasileiros do tempo do Império , e 

mais diretamente aqueles do período das regências, estavam  diante de um  grande 

imbróglio, pois, se não havia uma consciência mais elaborada  de cidadania e de 

pertença a uma comunidade nacional, tampouco existia um governo instituído pelo 

povo com o direito inalienável e irrevogável de reformá-lo ou  alterá-lo da  maneira 

considerada mais condizente com o bem público, tal como se pensava no Estados 

Unidos.

Daí porque, ao estudar  a produção de vultos nacionais durante o Segundo 

Reinado, a brasilianista  francesa Armelle Enders chamou os historiadores brasileiros 

oitocentistas de “Bossuet do Novo Mundo” (ENDERS, 2000, p. 52). Porque se, por 

um  lado, a  organização do Estado durante o período das regências seguia as feições 

norte-americanas,  por outro, a fundação do panteão nacional deveria estar em 

consonância com um  regime no qual se confundem  patriotismo e fidelidade 

monárquica, vez que o culto cívico é reservado à  figura  do Imperador e se estende 

parcimoniosamente a seus principais servidores, “brazileiros illustres e distinctos” 

pelas ciências, letras, armas e virtudes.

De fato, as idéias de Thomas Jefferson não convinham  ao tipo de Estado 

Absolutista vigente no Segundo Reinado, afinal Jefferson era defensor de que toda 

autoridade política era inerente ao povo. E aqui nós tínhamos um conceito peculiar 

de povo. Em termos políticos, durante o Império, observa-se a diferenciação entre 

“cidadãos passivos”  e “cidadãos ativos”.  Os primeiros não são ‘pessoas’, do ponto de 

vista jurídico, porque são destituídas do atributo de propriedade, logo são excluídos 

da sociedade civil; enquanto os segundos são os homens de “grossa ventura”  e são 
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representados como povo,  já que podem ser votantes e eleitores, isto é, tem renda  e 

posse suficiente para tal. Com efeito, ainda que a Constituição de 1824 reconhecesse 

os direitos civis de todos os cidadão brasileiros, esta cidadania era diferenciada do 

ponto de vista dos direitos políticos em critérios censitários, os quais eram usados 

para distinguir quem deveria ser cidadão passivo ou ativo votante, diferentemente do 

cidadão ativo eleitor e elegível (BUENO, 1975; MATTOS, 2000).

Por  isso mesmo, a “Política retirada das palavras mesmas das Santas 

Escrituras”, de Jacques-Bénigne Bossuet, se assentava melhor no caso brasileiro. 

Nesta obra, ele examina  o conceito de autoridade e obrigação política e expressa o 

direito sagrado da monarquia, donde conclui que qualquer  rebelião contra ela é 

criminosa, ainda que o rei seja  perverso. No livro IV da Política...,  no momento em 

que aborda a natureza da  autoridade régia, Bossuet  observa que o poder  do monarca 

deve julgar quaisquer causas, sejam elas temporais ou  eclesiásticas, e este poder, 

conclui o teólogo, deve ser  absoluto,  porque rei não está obrigado a  prestar contas a 

ninguém  sobre os seus atos. Apoiado na doutrina de São Paulo, Bossuet assevera  que 

todos os homens devem  se submeter às autoridades constituídas, porque o poder  que 

exercem é concessão divina:

Observem os mandamentos que o rei  pronuncia  e guardem  o juramento que 
fizer a ele. Jamais pensem  em fugir  dele e nunca trabalhem  mal, porque o rei 
vai  fazer tudo o que lhes agrada. Sua  palavra é poderosa, e ninguém  pode lhe 
perguntar: “Por que você faz isso?”  Aqueles  que obedecem não serão 
prejudicados”. (...) Porque sem  essa autoridade absoluta, o príncipe não 
pode nem fazer o bem, nem reprimir o mal. Seu  poder deve ser tal  que 
ninguém deve ter  a esperança  de escapar dele. (...) Esta doutrina está de 
acordo com o que São Paulo disse: “Não lhe desejo a  temer este poder Seja 
bem com medo?”, (BOSSUET, 1679/1990, p. 81).6

Advogando em favor do absolutismo, as teses de Bossuet encontram-se 

consubstanciadas de algumas formas na Constituição de Império. Redigida pelo 

arquivista das bibliotecas reais,  Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, a mando do 

Imperador Pedro I, e jurada no dia 25 de março de 1824, nela  encontra-se o caráter 

inviolável e sagrado do monarca, o qual não podia ser responsabilizado pelos seus 

atos, conforme previa  o artigo 99: “A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: 

Elle não está  sujeito a  responsabilidade alguma” (BONAVIDES; AMARAL, 2002, p. 

716). A Carta instituía  também o Poder  Moderador  que se sobrepunha aos poderes 
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Legislativo, Judiciário e Executivo e era exercido por Sua Majestade Imperial (art. 

101, § I-IX).  Para  Pedro Octavio Carneiro da Cunha, a  proclamação e o juramento da 

Constituição assinalam  o rompimento total do Brasil com o governo português; 

entretanto, ele observa que as aspirações pelas garantias constitucionais 

generalizaram-se no país sem, contudo, nacionalizar-se.

“Ainda longe de tornar-se efetivo, e sobretudo uniforme”, prossegue Pedro 

Octavio,  “o novo regime tornou-se oficial para todo Brasil”  (CUNHA, 1993, p. 159). 

Eis aí, portanto, o desafio dos historiadores nas décadas seguintes: criar  uma 

consciência de pátria comum  e fundar a nossa história  de um ponto de vista 

fundamentalmente nacional, e, mais ainda, identificá-la ao Império, e, claro, ao 

monarca.  Trata-se, portanto, de uma empresa de muito engenho, sem dúvida, e a 

qual, segundo Capistrano de Abreu, terá sido levada a bom termo apenas por 

Francisco Adolfo de Varnhagen, aquele que “atende somente ao Brasil” e que “no 

correr  de sua obra procurou  sempre e muitas vezes conseguiu colocar-se sob o 

verdadeiro ponto de vista nacional” (ABREU, 1975, p. 141). Entretanto,  o elogio de 

Capistrano se justifica  facilmente porque a História Geral... de Varnhagen é o 

primeiro texto de fôlego escrito sobre o Brasil por  um  brasileiro ou brasiliense, como 

preferiam  alguns à época (PIMENTA, 2006).  Mas, independente do adjetivo, o fato é 

revelador já que a imagem do Brasil de então se dava pelo olhar dos viajantes 

estrangeiros. “Imperador e Império”, escreve Ana Maria Mauad, “tiveram  a sua 

imagem desenhada pela pena aguçada e perspicaz dos viajantes e de seus riscadores 

(desenhistas), pelos pintores e retratistas e fotógrafos que por aqui passaram”. Em 

seu artigo Imagem e auto-imagem do Segundo Reinado, Mauad igualmente afirma 

que, independente do tipo de registro, há de se notar que “foi o olhar  do estrangeiro 

que nos enquadrou, ao mesmo em que educava o nosso olhar, para que nós mesmos 

pudéssemos nos mirar nos espelhos da cultura importada de seus países” (MAUAD, 

1997, p.  184). Mesmo porque a história, a origem  do Brasil e de seus primeiros 

habitantes era carregada de imposições, como é possível ler  nessa opção narrativa de 

Varnhagen:

Para fazermos, porém, melhor idéia  da  mudança ocasionada  pelo influxo do 
cristianismo e da  civilização, procuraremos dar uma notícia mais 
especificada  da situação em que foram encontradas as gentes que habitavam 
o Brasil: isto é, uma idéia  de seu  estado, não podemos dizer  de civilização, 
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mas de barbárie e de atraso. (...) Tais eram  os vindiços alienígenas que à 
matroca percorriam, há mais  de três séculos, todo o atual território do Brasil, 
e que em  parte per- correm  ainda alguns distritos dele, cobertos de matos-
virgens, onde por ora  não pôde penetrar  a  luz da  civilização e do evengelho. 
Não constituíam uma nação, nem  mesmo pequenas nações, na acepção em 
que mais geralmente, em  direito universal, se toma hoje esta palavra. 
Formavam antes muitas cabildas, pela  maior  parte, procedentes dos últimos 
invasores do território (VARNHAGEN, 1948, p. 31).

Mas, além  dos trabalhos de Varnhagen, sabemos que o compêndio Lições 

de história do Brasil para uso dos alunos do imperial Colégio de Pedro II, de 

Joaquim  Manuel de Macedo7, alcançou grande êxito.  A ponto de ser adotado pelo 

Conselho Superior  da Instrução pública para uso das demais escolas primárias,  a 

publicação foi até considerada como o “primeiro grande best-seller literário de autor 

nacional (...), um sucesso, completado pela consagração da crítica” (MACHADO, 

2001,  p. 77), como provam  as suas sucessivas reedições até os primeiros anos do 

século XX (CALDEIRA; BOSISIO, 2010; NEVES, 1998), mormente atualizadas por 

escritores como o poeta  Olavo Bilac e o historiador  Rocha Pombo (FERNANDES, 

2005).

Contudo, como se verá, a  inspiração, a disciplina e aquele verdadeiro 

ponto de vista nacional de Varnhagen, e mesmo as lições de Macedo ao tempo em que 

serviram para legitimar o estado monárquico e traçar  a  identidade nacional, foram, 

ainda, uma operação histórica demasiado restrita, porquanto fossem:

Obras de perfil conservador, elas  fixariam para sucessivas gerações da boa 
sociedade imperial conteúdos, métodos, valores e imagens de uma história 
do Brasil  que cumpria o papel  de não apenas legitimar  a  ordem imperial, 
mas também e sobretudo de pôr em  destaque o lugar do império do Brasil  no 
conjunto das “nações civilizadas” e o lugar  da  boa  sociedade no conjunto da 
sociedade imperial, permitindo, assim, a construção de uma identidade 
(MATTOS, 2000, p. 17).

Mesmo assim, este gigantesco esforço de criação, divulgação e introjeção 

de características comuns, como notou Lúcia Batista Pereira das Neves (1999, p. 

254-69), das quais se esperava gerar um  sentimento de uniformidade, não seria 

tarefa fácil, principalmente em  um país geograficamente vasto (em  que as 

informações levavam  até três meses para chegar às províncias mais distantes) e 

politicamente dividido entre interesses os mais afastados. O próprio Capistrano de 
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Abreu caracterizou  bem estes traços tão distintos das regiões do Império. Escreve o 

autor, no ensaio Três séculos depois,  que,  no Brasil Imperial,  vida social não havia, 

porque ali não existia sociedade:

Cinco grupo etnográficos, ligados pela comunidade ativa da língua  e passiva 
da  religião, moldados pelas  condições ambientes de cinco regiões diversas, 
não obstante unidos por  elementos culturais comuns de unidade lingüística  e 
religiosa. Mesmo assim, Capistrano duvida de que as  pessoas do tempo do 
oitocentos tivessem  naquele momento uma  consciência ou  um  sentimento de 
nacionalidade, antes, diz  o historiador, haveria  um  senso capitanial, quando 
muito uma  expressão nativista  dos  tempos da  Colônia, o que não os fizera 
prezar “uns aos outros  de modo particular”, isto é, não os faz sentir iguais em 
termos de experiências históricas comuns (ABREU, 2000, p. 242).

Mas, antes ainda de passarmos à circunspecção de Varnhagen sobre a 

nacionalidade brasileira, faz-se necessária uma narrativa dos acontecimentos e o 

estabelecimento de algumas correlações da história do Brasil Império e também da 

interpretação de Varnhagen.  A  princípio e a par  do funcionamento dos poderes e da 

representação nacional da monarquia do Brasil,  convém lembrar que o chamado 

Império do Brasil relaciona-se, sobretudo, à  cronologia histórica e serve para 

identificar  o período compreendido entre a  Independência, em  7  de Setembro de 

1822, e a Proclamação da República, em 15 de Novembro de 1889.

Esta noção, entretanto, inclui as subdivisões de Primeiro Reinado, relativa 

ao governo do Imperador Pedro I,  de 1822 até 1831; o período das Regências, até 

1840, momento em que o herdeiro do trono ainda  era  menor incapaz de assumir a 

coroa; e Segundo Reinado, a  partir de 1840 até o início da República. Do ponto de 

vista político, o Império do Brasil veio a se consolidar  somente a partir  da década de 

1830, ancorado numa constituição que “não emanava da representação da  nação, 

mas era concedida pela magnanimidade do soberano” (NEVES; MACHADO, 1999, p. 

93). Constituição foi inspirada nas cartas dos franceses (1791) e dos espanhóis (1812) 

e que, embora fosse avançada em alguns pontos8, ignorava por  completo a escravidão 

e também  as aspirações das elites políticas da Corte e das províncias, todas exigindo 

mais autonomia e a redução dos poderes imperiais. Por outro lado, deve-se observar 

que a disrupção entre Portugal e Brasil levou o recém-formado Império independente 

a um  modesto avanço econômico, orientado especialmente para exportação, mas a 

antiga Colônia até então se recuperava da  separação causada pela Independência e 
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ainda  demoraria a se ajustar  à nova ordem econômica definida pela  Inglaterra.  Com 

isso, as frágeis estabilidade e unidade política do Brasil, seriamente ameaçadas nos 

anos que se seguiram à destituição dos constituintes e à outorga da Constituição, 

sobreviveram e se consolidaram nas décadas intermediárias do século XIX 

(MONTEIRO, 1990; BASILE, 1990; MATTOSO, 1992) durante o chamado período 

das regências.

Naquele tempo, a dissolução da Assembléia Constituinte, em  1823,  e a 

promulgação da Constituição, em  1824, não agradou  aos importantes setores da 

aristocracia  imperial.  No episódio conhecido como Noite da Agonia, D. Pedro I 

mandou invadir  o plenário onde se reuniam os constituintes em  12 de novembro de 

1823 e decretou o fim dos trabalhos legislativos. No mês seguinte, quando a notícia 

chegou à província da Bahia,  houve inúmeras manifestações de repúdio e ameaças de 

secessão. Mais adiante, em  março do ano seguinte, descontente com o “poder 

maquiavélico” do Poder Moderador, o Frei Caneca e o padre Manuel Carvalho Paes 

de Andrade lideraram  a  proclamação de uma república independente em 

Pernambuco, conhecida  como a Confederação do Equador. O rigor  com  que os 

confederados foram julgados e condenados ao fuzilamento ajudou a aumentar o 

clima de insatisfação para com  o monarca.  Posteriormente,  em 1831,  os ânimos se 

exaltariam novamente com o episódio da renúncia de Pedro I em  favor  de seu filho. 

Leslie Bethel e José Murilo de Carvalho narram  que a abdicação do imperador 

repercutiu “fortemente por  todo o Império. Quando as notícias dos acontecimentos 

da capital chegaram às províncias (...) irrompeu uma série de distúrbios populares e 

insurreições militares” (BETHEL; CARVALHO, 2001, p. 710).

Assim,  aproveitando o momento sedicioso, outras províncias também se 

levantaram contra o Império a favor da separação,  a exemplo da Província de São 

Pedro do Rio Grande do Sul, com a Guerra dos Farrapos ou  Revolução Farroupilha, e 

que deu origem à República Rio-Grandense (1835-1845), cujo modelo de autonomia 

foram seguidos por Francisco Sabino Vieira,  na Bahia, ao proclamar a  República 

Baiana  (1837-1838) e também inspiraram a revolta da Balaiada nas províncias do 

Maranhão e do Piauí. Enfim, o Império independente tinha sérios problemas de 

construção e manutenção do Estado; um  deles, principalmente, era o de subjugar as 
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províncias hostis e seus “localismos”,  para,  com  isto,  firmar  o poder central e 

amadurecer o sentido nacional (IGLESIAS, 1993, p.111-161).

Com efeito, “o período regencial foi, portanto, tempo de esperanças, 

inseguranças e exaltações, tempo de rebeldia e de repressão, gerando definições, 

cujos traços essenciais [permaneceriam] na sociedade” (MOREL, 2003, p.  10), 

momento em que o debate situou-se em  torno da centralização e da descentralização 

do poder,  do grau de autonomia  das Províncias e da organização das forças armadas, 

entre outros temas de uma lista quase interminável, posto que, durante as regências, 

(...) foram colocados em  discussão (ou  pelo menos trazidos à tona): 
monarquia constitucional, absolutismo, republicanismo, separatismo, 
federalismo, liberalismos em  várias vertentes, democracia, militarismo, 
catolicismo, islamismo, messianismo, xenofobia, afirmação de 
nacionalidade, diferentes fórmulas de organização de Estado (centralização, 
descentralização, posições intermediárias), conflitos étnicos multifacetados, 
expressões de identidades regionais antagônicas, formas de associação até 
então inexistentes, vigorosas retóricas impressas ou faladas, táticas de lutas 
as mais ousadas (id, p. 09).

Para Boris Fausto (1999), a conservação da ordem  e da  unidade do Brasil 

deu-se por conta do efetivo término dos conflitos separatistas, quer pela força, quer 

pela destreza de quem insistia na construção de um  Estado centralizado. Nesse 

expediente, observa-se, desde 1822, o sucesso das elites de fazendeiros, comerciantes 

e outros seus iguais,  todos ligados à mão-de-obra escrava e ao latifúndio (COSTA, 

1999). Posteriormente, esta mesma elite imperial tomou para si a  tarefa de manter  a 

unidade territorial,  política e nacional por conta de suas feições hegemônicas e de 

elementos ideológicos afins,  como a educação e a  profissão de bacharéis do Direito. E 

é bom lembrar que a instrução era privilégio aristocrata,  o que alargava a distância 

entre a elite e o enorme contingente de iletrados sem inserção política. Além disso, 

concentrada em áreas jurídicas, a educação fornecia as ferramentas suficientes para 

atuação política (CARVALHO, 2003).

Naquele momento, surgiram  as principais mudanças na esfera político-

administrativa,  que vieram com  o Código do Processo Criminal, em 1832, adequando 

os governos aos novos ditames do Império. Depois disto, as câmaras municipais 

tiveram reduzidas ainda mais as suas atribuições e a sua autonomia,  cujos atos 
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passaram a  ser subordinados aos poderes executivo e legislativo provinciais, embora 

continuassem  sendo a  instância  primordial dos assuntos da vida local. É bom lembrar 

que as câmaras exerciam o papel de executivo,  de legislativo e de administrador do 

cotidiano citadino, demonstrando que muitas das suas características iniciais 

permaneciam resguardadas, o que fazia dela  um  importante elemento do poder local, 

circunscrito como dever e privilégio de parte dos homens bons, honrados e 

abastados, portanto, ricos proprietários de terras locais (SCHWARTZ, 1988). 

Todavia, com a organização do sistema eleitoral no Segundo Reinado, os municípios 

ficaram  dependentes dos governos provinciais e as províncias subordinadas ao 

governo central (LEAL, 1975) e adotou-se o voto censitário9, com eleições indiretas 

em  dois turnos; no primeiro,  os cidadãos passivos, i.  e.,  os votantes, escolhiam os 

eleitores provinciais, e os cidadãos ativos, por sua vez, escolhiam  os deputados das 

províncias e do Império e ainda os senadores (SOUSA, 1996)10.

Na verdade, é escusado pontuar que os ocupantes das posições políticas e 

administrativas constituíam uma genuína oligarquia,  exercendo os cargos de 

presidentes de províncias e de ministros de Estado (COSTA, 1999), algo que fazia 

com que a maioria da população permanecesse ausente ao que acontecia, 

principalmente porque o critério que definia os direitos políticos era o da renda 

estipulada em um mínimo de 100 mil réis e, deste modo, excluía grandes multidões

de esfomeadas oprimidos, lavradores pobres obrigados  ao recrutamento dos 
serviço militar, gente inconformada com a  discriminação de cor, libertos 
insatisfeitos com  sua exclusão da cidadania política. A elas se acrescentam 
outras multidões de escravos, a maioria de africanos que sequer falavam 
português, despejados ano a  ano nos campos e cidades do Império, e tanto 
mais despejados quanto mais ilegal se tornava o tráfico atlântico (VAINFAS, 
2002, p. 358).

Sendo assim, é necessário compreender que a preservação da unidade 

política e territorial do Império

acabaria sendo obra dos regentes  e da elite política  do chamado centro-sul, 
sobretudo as do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, com  a  progressiva 
aquiescência das demais, todas concordes que, de preferência  à  desordem e 
ao caos, era preferível  defender a  Constituição de 1824 na sua plenitude, sem 
prejuízo das desavenças  políticas e ideológicas que separavam conservadores 
e liberais (id., p. 358).
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Contudo, mesmo em face dos vários movimentos separatistas das décadas 

de 1830-1840, a preservação da ordem  é ação de uma reduzida elite econômica, 

política e cultural do Império, que partilhava códigos de valores e comportamentos 

modelados na concepção européia de civilização, de “boa sociedade”, como se dizia  à 

época  (MATTOS, 1987).  E a  esta tênue camada dirigente de proprietários e letrados 

opunha-se o povo miúdo,  constituído pelos trabalhadores livres, distantes da cultura 

escrita, desprovidos de bens e de refinamentos em termo de gosto e, sobretudo, pela 

imensa massa de cativos, excluída, por definição e origem, de quaisquer direitos.

Nestas condições, a  sociedade imperial conservou o peculiar 

entrelaçamento de classe, status e cultura que tinha caracterizado o Antigo Regime 

aristocrático, destacando os grandes proprietários, os negociantes de grosso trato,  o 

clero, o pessoal graduado das atividades administrativas ou instituições militares, e 

os bacharéis (médicos,  advogados e engenheiros). Como um  círculo restrito de boa 

sociedade, que detinha o poder econômico e político, mas também a  cultura e o saber, 

os membros da elite estabeleciam não só sutis gradações no seu interior, como 

também a indispensável distinção em relação ao exterior (COELHO, 1999). Na outra 

ponta,  pertencentes ao mundo do trabalho, espaço característico do escravizado, 

estava a massa de cativos e da arraia-miúda de livres e libertos pobres,  que 

continuava sendo encarada como o mundo da desordem, o qual,  segundo Raymundo 

Faoro, cabia conter e segregar, castrar  e podar. Ou ainda instruir, como disse Ilmar 

Mattos. Nas palavras deste autor:

Educar  tornava-se, pois, ação por meio da qual  cada um dos alunos deveria 
adquirir  os princípios  éticos e morais considerados  fundamentais à 
convivência  social, aderindo de modo consciente ao espírito de associação. 
Era  assim  o complemento do ato de instruir, que propiciava a cada indivíduo 
os germes da virtude e a  idéia dos seus deveres como homem  e cidadão. (...) 
Instruir e educar eram, em suma, uma das maneiras – quiçá a fundamental 
– de fixar  os caracteres que permitiriam  reconhecer  os membros que 
compunham  a sociedade civil, assim como aqueles que lhe eram  estranhos, 
para  além  da  fria letra  do contexto constitucional (MATTOS, op. cit., 
264-65).

Se as primeiras décadas do século XIX representam o prelúdio para mudar 

a situação política na  Colônia e assim fazer a Independência (NOVAIS; MOTA, 1996), 

mais tarde,  o projeto era  tornar o Brasil um  reino monárquico e ilustrado entre as 
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repúblicas da América Espanhola recém-emancipadas (RIBEIRO JÚNIOR, 2001). 

Neste meio tempo, o liberalismo ajudou  a fomentar  as idéias de criação deste Estado 

independente, porém  com  a absorção seletiva de seus princípios, seleta  muitas vezes 

chamada de liberalismo moderado (BOSI,  1998) e firmada dentro de um  Estado 

conservador com realidades incompatíveis, mas reconciliadas (BRESCIANI, 1976), 

posto que não se romperam  as prerrogativas políticas e econômicas da classe 

fundadora do Império, nem  sequer falou-se em  democracia, em república ou 

participação popular. Assim, é famosa  a frase de José Bonifácio, o Moço, quando 

disse em sessão da Câmara: “Neste país, a pirâmide do poder assenta  sobre o vértice e 

não sobre a base”.

Pois, tal como anotou Hermes Lima, a política brasileira era íntima e 

secretamente perturbada pelo “sentimento de que o povo era uma espécie de vulcão 

adormecido” que poderia despertar a qualquer momento. Deste modo,  diz Lima em 

suas Notas à vida brasileira,  a nossa política  “nunca  [aprendera] a pensar 

normalmente o povo [e] a aceitar  a expressão da vontade popular como base da vida 

representativa” (LIMA, 1996, p. 237). O poder monárquico, “controlado pela 

aristocracia  burocrática”, jamais admitiria “as manifestações populares”, senão “a 

superioridade da  monarquia, a qualidade de arbítrio dos partidos e das facções, sua 

independência do parlamento [estariam  postas] em causa” (FAORO, 2001, p. 

383-84). Esta aristocracia burocrática era quem  controlava as principais posições 

políticas e se constituía, ademais, numa “verdadeira oligarquia,  (...) exercendo o 

cargo de presidentes de província e de ministros de Estado. Cônscios da distância que 

os separava da  grande maioria  da população, empenhavam-se em  manter  a ordem 

em limitar as tendências democratizantes” (COSTA, 1999, p. 57-58).

De outra sorte, havia muitas incertezas e desconfianças quanto ao sistema 

político do Império, ao passo que existiam aqueles que também  não levavam  tanta fé 

na República; curiosamente, até a revista do IHGB foi publicada em dois anos 

seguidos à  proclamação republicana, em 1900, no primeiro e no segundo trimestres, 

com  a denominação honorífica de Debaixo da Immediata Protecção de S. M. I./ O 

Senhor D. Pedro II, hesitação que também  pode ser lida  no romance Esaú e Jacó, de 

Machado de Assis, no famoso episódio da tabuleta, nos capítulos LXII e LXIII. Ali, o 

confeiteiro Custódio acorre assombrado à casa do Conselheiro Ayres,  seu vizinho, 
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pois mandara fazer  na noite anterior uma nova inscrição para a sua simples fábrica 

de doces com os dizeres Confeitaria do Império. Num dia, como se lerá, o sentimento 

era de promessas:

Na  véspera, tendo de ir  abaixo, Custódio foi à Rua da Assembléia, onde se 
pintava a tabuleta. Era  já  tarde; o pintor  suspendera o trabalho. Só algumas 
das letras ficaram  pintadas, — a  palavra Confeitaria e a letra d. A  letra  o e a 
palavra  Império estavam só debuxadas a  giz. Gostou da tinta  e da cor, 
reconciliou-se com  a forma, e apenas perdoou a  despesa. Recomendou 
pressa. Queria inaugurar a tabuleta no domingo.

Porém no outro, as expectativas já eram temerárias:

Ao acordar  de manhã não soube logo do que houvera  na cidade, mas pouco a 
pouco vieram  vindo as notícias, viu  passar  um  batalhão, e creu  que lhe 
diziam a verdade os que afirmavam  a  revolução e vagamente a  república. A 
princípio, no meio do espanto, esqueceu-lhe a  tabuleta. Quando se lembrou 
dela, viu que era preciso sustar  a pintura. Escreveu  às pressas um bilhete e 
mandou um caixeiro ao pintor (ASSIS, 1952, p. 248).

Queria Custódio suspender imediatamente o trabalho sem  querer arcar 

com  as despesas de mandar fazer uma nova tabuleta, mas “conservar um dia a 

tabuleta” seria prejuízo ainda maior. Eis o dilema. O nome que era  célebre ontem 

significava a destruição agora. E Custódio esperava,  naquela  ocasião, os cuidados do 

Conselheiro Ayres, que o assiste prontamente, como demonstra o diálogo abaixo:

A  tabuleta está  pronta, o nome todo pintado. — “Confeitaria do Império”, a 
tinta  é viva e bonita. O pintor  teima em  que lhe pague o trabalho, para então 
fazer  outro. Eu, se a  obra não estivesse acabada, mudava de título, por  mais 
que me custasse, mas hei  de perder o dinheiro que gastei? V. Excia. crê que, 
se ficar “Império”, venham quebrar-me as vidraças?

— Isso não sei.

— Realmente, não há  motivo; é o nome da casa, nome de trinta anos, 
ninguém a conhece de outro modo.

— Mas pode pôr “Confeitaria da República”...
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— Lembrou-me isso, em  caminho, mas também me lembrou que, se daqui  a 
um  ou  dois meses, houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou  hoje, 
e perco outra vez o dinheiro.

— Tem razão... Sente-se (Assis, 1952, p. 250-51).

Por  causa do desespero do vizinho da confeitaria, Ayres sugere o nome 

Confeitaria do Govêrno, pois serviria a ambos, República e Monarquia. Mas, como os 

governos angariam  sempre oposições e críticas, o risco de quebrarem  a tabuleta era 

iminente,  advertiu  Custódio. Por fim, como todas as sugestões apresentadas pelo 

ministro ao confeiteiro eram  apenas nomes e nunca uma solução, finalmente 

“Custódio atravessou a  rua, sem parar  nem olhar  para trás, e enfiou  pela  confeitaria 

dentro com todo o seu desespero” (idem, p. 257, grifos nossos).

Este episódio narrado por Machado de Assis serve igualmente para notar 

aquilo que a  historiadora e poeta  Sandra Jatahy  Pesavento bem o dissera: a 

construção da  nação era,  sobretudo, uma questão de sensibilidade, desespero e 

urgência para uns, parcimônia e indiferença para  outros. Diferentes percepções “que 

partem  de distintas formas de conhecimento sensível do mundo e propiciam a 

construção de determinados significados de pertencimento — nação, cidadania”, 

concepções que fogem  àquelas mais restritas às esferas políticas, mas que se ajustam 

“ao universo da cultura, no qual se difundem e partilham  significados”.  E graças a 

esse delineamento identitário tão plural é que, ainda  nas palavras de Pesavento, às 

vezes surge “a exacerbação, definindo estereótipos, o que, contudo, vem  dar uma cor 

mais acentuada à percepção dos traços distintivos” (PESAVENTO, 2009, p. 574).

Por  este motivo é que Regina Horta Duarte considera que a  história social 

e cultural do oitocentos brasileiro deve ser  pensada para além dos objetivos de forjar 

a nação; antes, assegura Horta (talvez seguindo a orientação de Capistrano de 

Abreu), tratava-se de construir a sociedade e situá-la  defronte as duas marcas de 

nação e cidadania, uma construção que surgia em meio a limites, regras e valores 

sociais ainda indefinidos e que se oferecia como uma zona de fronteira, em suma, 

como fronteiras de identidades:
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(...) entre o ser  “português”  ou ser “brasileiro”, “irmão” ou  “inimigo”. 
Fronteiras do Império: entre os limites  então imprecisos do Brasil  escravista 
e de outras  nações republicanas latino-americanas, onde a liberdade ou  a 
escravidão poderia estar somente a um  passo de distância. Fronteiras da cor: 
delineadas nos deslizamentos estratégicos dos vários homens pobres livres, 
mutantes entre a  condição de negro, pardo ou  branco, indagando-se sobre o 
que constituía  o cerne da vida  de escravo ou da  condição de homem  livre. 
Fronteiras de valores: presentes nos questionamentos insistentes do que 
caracterizava a escravidão legítima ou  ilegítima, do justo e do injusto, da 
liberdade de ter  escravos e da liberdade como direito (DUARTE, 2009, p. 
568-69).

Tal Brasil, qual brasileirismo?

Sobre construção da nação brasileira durante o Segundo Reinado, Lúcia 

Batista Pereira das Neves comenta que as décadas intermediárias do século XIX 

forneceram ao Brasil uma personalidade, uma vez que a  poesia e a prosa românticas 

forneciam-lhe uma língua literária, o Colégio Pedro II formava-lhe uma elite 

hegemônica, Varnhagen e Macedo deram-lhe uma história  e o IHGB guardara-lhe a 

memória. Entretanto, o país carecia de uma alma nacional, pois permanecia dividido 

entre o país real e o país oficial.

Entre a  multidão de analfabetos e a  limitada camada culta dos homens de 
casaca. Entre o interior  arcaico e a  capital europeizada. Entre as modas 
modernas nas ruas e a  precariedade da vida  nos cortiços. Entre a  política 
clientelística de favores e o arcabouço de um Estado parlamentar. Entre o 
exercício cotidiano das práticas mais  tradicionais da colonização portuguesa 
e o desprezo pela herança ibérica, sublimada em nome do progresso e das 
Luzes do século. Nessas condições, pouco é de admirar que continuasse 
faltando no Brasil a alma de uma nação (NEVES, 1999, p. 269).

Segundo Dominique Maingueneau (2006), a distinção escrito/oral serve 

para caracterizar os pólos entre os quais oscila  o discurso numa sociedade.  De um 

lado, diz ele, estão os enunciados estáveis, em que os contextos são ritualizados, os 

participantes possuem  status  limitados e os enunciados, porém, assumem uma 

grande conotação simbólica e coletiva. Noutra  parte,  continua Maingueneau, está o 

pólo do instável, do espontâneo. Como se percebe, o professor de Lingüística  da 
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Universidade de Amiens fala da oposição entre enunciados que podem  ser 

conservados e retomados de variadas fórmulas e enunciados cotidianos utilizados 

essencialmente em  situação oral. Trata-se da  oposição entre os dois pólos (escrito e 

oral) da produção verbal de uma sociedade.

No entanto, longe de ser única, esta distinção escrito/oral comporta 

inúmeras problemáticas. Jack Goody  (1988), por  exemplo, viu aí uma oposição 

antropológica de caráter  sócio-cognitivo, em que a ascensão da escrita criou um novo 

regime de pensamento, um novo regime de saber, isto é, tornou-se um  acontecimento 

divisor  entre o pensamento selvagem  e o pensamento civilizado. Aliás, como 

reafirmou em  momento posterior durante entrevista  concedida aos historiadores 

Peter Burke e Maria Lúcia  Pallares-Burke, Goody  asseverou que a escrita teve muitos 

alcances,  dentre eles,  a criação dos sistemas de ensino e a  conseqüente ampliação do 

público leitor, intensificada principalmente pelo advento da imprensa — o que está 

perfeitamente ajustado aos princípios de nacionalidade enumerados por Eric 

Hobbsbawm. Ademais, pode-se dizer  que estes elementos compõem  as fases de 

transição da oralidade à escrita, a que o antropólogo britânico Jack Goody  chamou de 

domesticação do pensamento selvagem.

De igual modo, estudando a introdução da escrita em  culturas orais e 

particularmente interessado na  palavra escrita  em seu principal suporte moderno, o 

texto impresso em livro, Walter Ong (1998) estabeleceu  uma distinção entre 

oralidade primária e oralidade secundária, ou seja, Ong distinguiu as culturas não 

afetadas pelo letramento — sem conhecimento da escrita  ou da imprensa, e também 

as pessoas sem  qualquer familiaridade com  a escrita —, da cultura contemporânea  — 

altamente marcada pela tecnologia  e também por  uma nova oralidade sustentada 

pela mídias unidirecionais,  particularmente o rádio, a TV e o cinema. Por  outro lado, 

se pensarmos nos trabalhos de Paul Zumthor (1993) sobre literatura medieval e nos 

tipos de oralidade distintas por  ele11, havemos de concordar que a oralidade destas 

mídias é também uma forma de escritura, uma vez que podem  ser armazenadas e 

receber os mais diversos tratamentos de edição porque a  conservação e manipulação 

dos enunciados não estão mais restritas ao código gráfico. Deste jeito, é preciso “levar 

em  conta, ao mesmo tempo, condições midialógicas de cada época, bem como 

coerções específicas de cada gênero”, (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 
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205). Em  linhas gerais, o conjunto destes estudos busca estabelecer as oposições e/ou 

correlações entre o escrito e o oral, bem  como entre as conseqüências do letramento, 

da introdução da imprensa e a constituição de diferentes modos pensamento.

E sobre esta visão crítica das teorias sobre escritura  e oralidade, Ana Maria 

de Oliveira Galvão e Antônio Augusto Gomes Batista elencaram diversos autores, 

analisaram a emergência deste campo de estudo a partir da década de 1960 e 

concluíram que os tempos modernos fundamentaram a prestigiosa importância  da 

aquisição da escrita (tão necessária aos novos modos de produção da vida material), 

ao tempo em  que estabeleceram a notória distinção entre fala  e escrita, cujo caminho 

(trilhando as idéias de Ong) vai de uma mentalidade pré-lógica a uma nova 

mentalidade lógica, tão cara ao século XIX e por isto fundamental ao aparecimento 

da ciência, da filosofia,  da história e da literatura. Dedicando parte substancial do seu 

trabalho aos estudos de Jenny  Cook-Gumperz e John Gumperz12, Galvão e Batista 

nos dizem que esta segunda  mentalidade passou  a ser  vista como uma nova cultura 

urbana nacional.

Com  a industrialização, a  urbanização, a emergência  das camadas médias  e a 
instituição de formas democráticas  de participação política, as diferenças 
entre as linguagens cotidianas  e as tradições literárias começaram  a 
desaparecer. Esse processo vinha-se delineando desde a  Reforma 
Protestante, na  Europa, com  a  difusão maciça  da  leitura da Bíblia. (...) 
Apareceram  as gramáticas impressas, os manuais de estilo, os dicionários e 
as enciclopédias. Além disso, o jornalismo se desenvolveu  e, nas últimas 
décadas do século XIX, surgiram  novas formas de novelas populares. A 
leitura substituiu  a audiência da performance oral  e a escrita  foi  utilizada 
para fazer listas, cartas etc.

Noutra  parte, mas seguindo novamente as orientações de Gumperz e 

Gumperz, nossos comentadores chamam  atenção para o afastamento entre oralidade 

e escrita promovido pela emergência da palavra escrita no século XIX.

Nessa fase, a  escola  desempenhará um papel fundamental. A  nova 
configuração societária trazida  pelo desenvolvimento tecnológico, pelas 
burocracias e pelas regulamentações  governamentais exigiu  novas formas de 
comunicação, fundamentalmente dependentes da  palavra escrita. As funções 
do letramento se transformaram, a partir  dos  requisitos impostos pela 
especialização técnica  nos diversos domínios  da vida humana (GALVÃO; 
BATISTA, 2006. p. 408, passim).
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Há de se notar daí que a modernidade e seu  conjunto tecnológico e 

burocrático também  exigiram novos modos de transmissão do conhecimento da 

cultura, algo a que Havelock (1996) chamou de a  emergência de um  novo paradigma 

teórico da antropologia, dadas as novas condições tecnológicas da comunicação. 

Diante disto e para  persecução dos objetivos deste trabalho, havemos de considerar 

nos períodos seguintes esta nova cultura urbana nacional no contexto brasileiro do 

oitocentos, tendo por  objeto o texto “Os índios perante a  nacionalidade brazileira”, 

publicado como “Discurso Preliminar” a Historia geral do Brazil...  de Varnhagen, em 

sua primeira edição, datada de 1854, cujo objetivo era o de destacar  a importância  do 

Estado para civilizar os índios, como se vê nesse questionamento feito por ele:

Se em qualquer nação o melhor governo é o que mais a civiliza  e que melhor 
educa e encaminha o povo, em uma  terra em  que ainda ha  Barbaros 
selvagens e anthropophagos qual missão do governo será superior  á de 
chamar delles quanto antes á civilisação, o maior numero possivel?13.

Como se viu até aqui, Varnhagen foi um dos que viabilizaram a 

representação da identidade nacional do Segundo Reinado. O historiador repercutiu 

um  modelo de historiografia que reclama para si os liames da Ilustração, a fim de 

construir  uma dada identidade histórica  para o Império sob inspirações patrióticas 

(GUIMARÃES, 1988). Contudo, a escolha deste objeto se deu a  partir  de uma 

asseveração de Roger Chartier, em que o historiador  francês analisa as novas 

categorias de leitores, materiais e modelos assimilados à cultura impressa durante o 

oitocentos e conclui que: “Com o século XIX a história da leitura entra na  era da 

sociologia  das diferenças”  (CHARTIER, 2002, p. 26). Em  nosso caso, estas diferenças 

residem na tematização varnhageniana do regimen de tribu dos índios brasileiros em 

oposição à colonização européia,  uma divergência  fundamentada pelas noções de 

selvageria em contraste com  civilização, oralidade versus  escritura, enfim, uma 

incompatibilidade requerida entre “nós”  e “eles”.  Varnhagen dirá até que o atraso 

social em que viviam os nossos índios jamais poderia suscitar civilização possível, do 

mesmo modo ele procede o elogio do colonizador, o representante por si só da 

história da civilização brasileira (ODÁLIA, 1979).
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Convém, aqui, lembrarmo-nos do trabalho seminal de Norbert Elias, O 

processo civilizador, publicação em que ele diz que o oitocentos praticamente 

naturalizou o conceito de civilização. É necessário ponderar que “no século XIX”, 

escreve o sociólogo, “como hoje,  todo o movimento já fora inteiramente esquecido, 

que o padrão de civilização, que na realidade fora adotado apenas em data bem 

recente, era aceito como natural,  sendo o que o precedera considerado como 

bárbaro”  (ELIAS, 1996, p.  104, grifos nossos).  Em outras palavras,  a noção de 

identidade nacional não é algo natural da experiência humana, antes fora uma 

construção histórica; mesmo assim, o Estado moderno fez o bastante para tornar esta 

ideia  “dever obrigatório a todas as pessoas que se encontravam  no interior de sua 

soberania territorial” (BAUMAN, 2005, p. 26). A passagem  de uma noção a outra, 

demonstra a sociologia, se fez graças a uma seqüência  de coerção e convencimento, 

na qual o homem  passa  a ter um  modo de ser e de viver, desconsiderado o longo 

processo de constituição cultural vivido anteriormente.

Por  isso que, em modelo similar ao de Elias e interpretando o pensamento 

filosófico do século XIX, Lilia Moritz Schwarcz propõe estudar o período a partir do 

conceito de perfectibilidade, uma vez que, segundo a antropóloga, os pensadores 

oitocentistas viam-no como uma “capacidade singular e inerente a  todos os homens”, 

portanto, como “acesso obrigatório ao estado de c ivi l ização e de 

virtude” (SCHWARCZ, 1985, p. 44). Decerto, como diz Héléne Clastres, no contato 

dos europeus com os ameríndios, estes passaram “a ser  entendidos como primitivos” 

e não como humanos, uma vez que estavam, segundo a crença corrente, nas primícias 

do gênero. Igualmente, desde o século XVI, os povos ‘primitivos’ das Américas eram 

uma nova categoria no horizonte europeu, perante a qual “a Europa foi 

gradativamente forçada a se repensar” (CLASTRES, 1983, p. 188).

Nada obstante, o decurso deste processo traz consigo “um novo ‘selvagem’, 

transposição para o Novo Mundo de construções de alteridade já existentes no 

imaginário europeu  e em boa medida herdadas do pensamento antigo”, como adverte 

Klaas Woortmann (2000, p. 13). Mas, para os helenos, este era “um recurso para 

afirmar sua distinção como hemeros”, quer  dizer,  para se firmar “sociedade 

governada por  leis justas” (id., p. 56). Diferentemente disto,  a  distinção elaborada 

durante o século XIX foi pensada a partir  do signo da civilização — e também do 
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cristianismo –, porque os ‘selvagens’ ameríndios transformados em primitivos eram, 

ainda, idólatras, sacrificiais, sodomitas, polígamos, canibais, rudes, brutos, etc...
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H I S T Ó R I A  C O M O  P E S Q U I S A  E  E X E M P L O
A  i d e n t i d a d e  n a c i o n a l  c o m o  f o r m a  d e  o r g a n i z a ç ã o 

d o  d i s c u r s o  h i s t ó r i c o

“... que esta Nação possa continuar a ser a primeira
deste grande continente antártico, e algum dia se chegue

a contar entre as mais consideradas do universo,
o que sem muita união nunca poderá acontecer.”

Francisco Adolpho de Varnhagen
História Geral do Brazil (1854)

“... tratava-se de uma espécie de ritual patriótico 
de ressurreição (...) animador de um desejo aonde primava tudo:

estabelecer um passado ilustre, dar cartas de nobreza a nossa vida intelectual,
mesmo que com sacrifico de exatidão.”

Antonio Candido
Formação da Literatura Brasileira (1959)

Sob a vigência do romantismo: o movimento das 

nacionalidades e o sistema de valores exigido da história

Neste capítulo, fizemos, a  propósito, uma descrição generalista, porque 

não empreendemos aqui uma diferenciação pormenorizada das diversas teorias de 

história  do século XIX e que são, muitas vezes, reunidas em torno da concepção de 

‘paradigma tradicional’. Porquanto seja  temerário enquadrar  Varnhagen em 
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quaisquer  das categorias historiográficas do oitocentos,  limitamo-nos a apresentá-las 

a fim  de que se possa compreender  aquilo que outros especialistas já o disseram: o 

historiador sorocabano toma parte de algumas idéias gerais e imprecisas da 

historiografia  praticada naquele período, principalmente no que se refere ao 

chamado estabelecimento da verdade histórica em sacrifício da opinião própria  e por 

meio da  comprovação documental. Assim, reunimos a idéia  de história oitocentista 

em  torno da  noção de romantismo, seguindo aquilo que Gadamer (1997) buscou 

sintetizar  com o conceito de “hermenêutica romântica” e que encontra no programa 

nacional o seu eixo de organização e coordenação.

Um arranjo tão excepcional da historiografia  romântica que o crítico J. 

Ginsburg nos assevera: “(...) talvez não seja  exagero dizer que com  o romantismo e 

sua revolução historicista se enceta a era propriamente historiocêntrica da 

história”  (GUINSBURG, 1978, p. 21). Ginsburg nos diz também que durante o século 

XIX ocorre o desenvolvimento de uma história mais apurada e mais rigorosa, ao lado 

de algumas “idéias-força” tais como nação e povo, as quais corroboram  na 

consecução de uma historicização dominante em que tudo se faz história. “Seja como 

for”, prossegue aquele autor, “o romantismo é um fato histórico e, mais do que isso, é 

o fato histórico que assinala na história da consciência humana,  a  relevância da 

consciência histórica” (idem, p. 14).

Isto porque, nas palavras de François Hartog, o século XIX estatui um 

novo regime de historicidade que, sob o signo do progresso, da nação e de outros 

motores históricos, formulou a noção da história como processo e como progresso. 

No que respeita  à  historiografia, a expressão moderno regime significa  um 
período em que o ponto de vista  do futuro domina. A  palavra-chave é 
Progresso, História é entendida como processo e Tempo como se 
direcionando a um fim [progressão] (HARTOG, 2007, p. 11).

Do ponto de vista  da escrita da história,  estas categorias, segundo Hartog, 

corresponderam  a um  tempo feliz,  seguro de si e conquistador, das filosofias da 

história  e das histórias universais; um tempo em que o sentido da história como 

mestra da vida era plenamente adequado.
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No decorrer do século XIX, eles organizaram sua  disciplina como uma 
ciência  do passado, mas esta ciência por sua  vez tornou-se teleológica: 
mostrou como o moderno Estado-nação se desenvolveu  de origens remotas 
no passado. Se há  alguma lição, ela vem, por assim dizer, do futuro, e não 
mais do passado (id).

Todavia, para Varnhagen, a  história não apenas ensina e demonstra,  mas 

ela própria  é um dos elementos constitutivos da sociedade e da nacionalidade. De 

modo que, sem  uma História, o Brasil não poderia “apresentar-se com  dignidade ao 

lado dos outros povos do universo, mantendo a  alta  cathegoria de nação” (p.  408). 

Portanto,  como observou Foucault  (2007, p. 140), é daí que surgiu uma nova maneira 

de associar  as coisas com o olhar e o discurso a um só tempo, enfim, trouxera  uma 

nova  forma de pensar  e fazer história. Paolo D’Angelo afirma, por exemplo,  que o 

romantismo representou muito mais do que uma escola estética, entretanto, serviu 

para criar  uma nova  filosofia da história e da natureza sem, contudo, deixar  de 

propor  uma outra ética e outra filosofia da religião. Inovações que “penetraram 

profundamente nas disciplinas históricas nascentes” (D’ANGELO, 1998, p. 13). Para 

Varnhagen, a  história encerraria  os traços capitais de qualquer boa  sociedade e, no 

caso brasileiro, a história deveria tratar  da organização social da nação,  i. e., dos bons 

termos em que se assentava o Império. Nesse trecho, ele apresenta ao leitor o que se 

verá em sua obra:

Nestas poucas palavras se encerram  os pontos capitais respectivos  a 
qualquer sociedade constituída. Vemos as  colônias e as suas competentes 
autoridades; vemos o reconhecimento das leis; vemos as práticas, assim  do 
que respeita às consciências, pelas  cerimônias dos sacrifícios religiosos, 
como ao estado social  pela  celebração dos matrimônios; vemos garantida a 
segurança  individual  e a propriedade, e sem valhacouto as tropelias e 
injúrias 14.

E quando Varnhagen fala em  valhacouto, em  meio de encobrimento de 

defeitos ou de intenções,  nos remete àquilo que escreve Ricardo Benzaquen Araújo, 

para quem, durante o século XIX,  o historiador “passa  a  buscar um  ponto de absoluta 

equidistância entre os diversos princípios, valores e padrões em conflito” (ARAÚJO, 

1988, p.  31-32) — uma absoluta equidistância dispensada ao mal, porque teria  o 

método como lugar seguro. Afinal, a investigação histórica, para assumir os foros de 
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ciência, necessitaria de uma legitimidade garantida  pela neutralidade do pesquisador 

e pela habilidade com os arquivos.

A  biblioteca e o arquivo se transformaram, pela mágica da metáfora, em  uma 
galeria  de antigüidades tridimensionais; as fontes a  serem interrogadas, em 
objetos  preciosos. O historiador, por sua vez, transforma-se no homem  de 
bom gosto, cuja  percepção mágica do que é genuíno e do que é falso se torna 
pedra de toque. Ao aplicá-la  habilidosamente, o historiador astuto e critico 
realiza uma mágica: reúne a  poeirenta miscelânea em conjuntos coerentes  de 
material  de períodos históricos distintos, organizado em diferentes salas, 
datado, etiquetado e comprovado (GRAFTON, 1998, p. 45-46).

Nesse caso,  ao historiador não cabe fazer juízos do passado, mas dar conta 

das coisas como elas aconteceram. Porque o paradigma tradicional15,  também 

chamado de historicista, metódico ou rankeano, encara a história como uma 

disciplina heurística, ou  seja, como um  conjunto de regras e procedimentos que 

levam, necessariamente, à  objetividade pela qual se perceberia  como o passado 

realmente se desenrolou e chegar-se-ia à neutralidade na análise das fontes escritas - 

uma operação analítica chamada por Gadamer de hermenêutica romântica, e que não 

requer do historiador nenhuma opinião prévia, a fim  de não “predeterminar  a sua 

investigação” (GADAMER, op. cit, p. 321).

Como Jacques Le Goff escreveu para Leopold von Ranke, a história não 

atualiza o presente e nem julga o passado a fim de não legitimar aquele ou servir  de 

utilidade ao futuro. Talvez por  isto Ranke ainda seja considerado como o “maior e 

mais importante dos historiadores e teóricos alemães do século XIX”, ainda que se 

reconheça a sua excessiva  dedicação à  história política e diplomática (LE GOFF, 

1990, p. 90). Ademais, Ranke era menos um teórico da história  que um metodólogo, 

porém, era dotado de senso crítico o suficiente para o “estabelecimento de uma 

meticulosidade na avaliação e discriminação de fontes até então sem 

precedentes”  (BANN, 1994, p. 15).  Em outras palavras, a  historiografia oitocentista 

adotou um novo paradigma e aparelhou-se com  ferramentas de análise para  que a 

história  não confundisse as noções de fato e ficção e, claro, fosse alçada à condição de 

pesquisa da verdade (DOSSE, 2003). Uma posição reivindicada pela  objetividade da 

heurística histórica, por  um  processo de pesquisa metodicamente controlado e 
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garantido pelo distanciamento em  relação ao que narra ou  ao que aconteceu e até 

com quem fez que acontecesse (BODEI, 2001).

Em  síntese, e de acordo com  o historiador inglês Peter  Burke,  os 

pressupostos metodológicos do paradigma tradicional podem ser elencados em  seis 

pontos centrais: a) em essência,  a  história trata  da política; b) a história não privilegia 

análises estruturalizantes, mas a narrativa dos acontecimentos; c) como conjunto das 

ações realizadas, isto é,  como res  gestae, a história concentra-se nos grandes feitos 

dos homens notáveis; d) a história faz-se por meio de documentos escritos; e) a 

história  deve se motivar pelas ações individuais e não pelas questões coletivas; f) a 

história  possui uma dada objetividade, não carrega  consigo tendências viciosas e a 

garantia deste procedimento reside na rejeição da filosofia.

O mesmo pode-se notar do comentário de Bourde e Martin acerca da 

teoria do reflexo,  em que propunha que o historiador deve registrar “o fato histórico, 

de maneira passiva,  como o espelho reflete a imagem  de um objeto”. Porque a tarefa 

do historiador consiste em “reunir um número suficiente de dados, assente em 

documentos seguros”, donde se admite que “o registro histórico se organiza e deixa-

se interpretar” (BOURDE; MARTIN, 1983,  p. 114). Como se percebe, o registro 

histórico deveria de ser absoluto, neutro, e ainda haveria de rejeitar  “o papel essencial 

das questões colocadas pelo historiador às suas fontes”. Por  esta fórmula, estaria 

seguro “o apagamento do mesmo historiador por detrás dos textos” (id., p. 102).

Desta forma, o paradigma tradicional forneceu o estrato formal do 

sentimento anti-metafísico do século XIX ao por em circulação a noção de que não 

haveria qualquer interdependência entre sujeito e objeto, entre o historiador e o fato 

histórico,  além de que ao primeiro caberia registrar  passivamente o segundo, e, 

assim,  o historiador  se pouparia do risco de se “deixar  levar pela especulação típica 

das filosofias da história”, nem pelas “conjecturas sem  fundamentos” ou “raciocínios 

infundados em  generalizações imprudentes” e que oferecem “a falsa  impressão da 

realidade” ao “dissimular e muitas vezes deformar [o] passado” (BERBERT JUNIOR, 

2006, p. 20, passim), como vai constar  mais tarde no ensaio de Charles Seignobos, 

História sincera da França, e também  no breviário Introdução aos estudos 

históricos, este último escrito em parceria com o amigo Victor Langlois em 1898.
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De igual modo, é conhecida a posição de Auguste Comte e a sua  teoria 

sobre o desenvolvimento total da inteligência  humana, assentada em termos 

históricos lineares e opostos. Mais especificamente, Comte diz que o progresso do 

espírito humano passa por três estados: o teológico, o metafísico e o positivo; o 

primeiro é o marco originário e o terceiro, o definitivo, já  o segundo serve apenas 

como transitivo “para passar da filosofia provisória para  a filosofia definitiva”  (Curso 

de filosofia positiva, I, 3). Com este percurso, o positivismo comtiano cristaliza  o 

movimento de abandono dos métodos e doutrinas metafísicas pelo alcance 

prestigioso da filosofia  positiva,  cuja maturidade teria sido propiciada pela Revolução 

Francesa, no campo político, e pela Revolução Industrial, no campo da técnica.

Comte indicava, desta  maneira, a história geral da humanidade, “o Grão-

Ser, única divindade digna  do culto de seres racionais”, e, igualmente,  apresentava 

sua teoria sobre a realidade social (superorgânica, segundo o conceito dele próprio), 

baseada na solidariedade das classes e no altruísmo dos agentes públicos, valores 

bem  distantes dos “instintos agressivos da competição” e que formavam o ethos 

comtiano de uma sociedade onde haveria de prevalecer  a  verdade e a transparência 

(BOSI, 2004, p. 18-19). Por  este modo, Comte exprime o auge do sistema das 

ciências: a física social. Na verdade,  trata-se de uma defesa política dos genuínos 

valores do grande ser.

Em  nome do passado e do futuro, os  servidores teóricos e os servidores 
práticos da  Humanidade vêm tomar dignamente a  direção geral dos negócios 
terrestres, para constituírem  enfim a verdadeira  providência, moral, 
intelectual  e material, excluindo irrevogavelmente da supremacia política os 
diversos escravos  de deus, católicos, protestantes ou deístas, como sendo, ao 
mesmo tempo, atrasados e perturbadores (COMTE, 1934, p. 01).

Mas ao lado deste postulado intelectual e social,  em  que Comte demonstra 

a sua tese sobre o espírito humano e sobre os métodos corretos de se apreender,  no 

curso da história, no desenvolvimento total da espécie humana, há algo que merece 

interrogar-nos. Comecemos,  então, pelos comentários do historiador das idéias Paolo 

Rossi. Em  seu livro, Naufrágios sem espectador: a idéia do progresso, o autor 

conclui que, assim como os filósofos Pascal,  Fontenelle, Comênio e Leibniz, Auguste 

Comte também  trata o sujeito cognoscitivo não como “o indivíduo isolado”,  mas 
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como a “humanidade inteira que progride no tempo [como] o protagonista efetivo do 

processo da história” (ROSSI, 1996, p. 74). Por estes termos, uma sociedade perfeita 

seria alcançada quando cada pessoa fosse alocada para a função a qual é mais apta e 

útil à humanidade. 

Em  juízos como este, Passmore atribuiu  a atualização do Estado ideal de 

Platão com vistas à regeneração da humanidade,  algo caro às teorias 

desenvolvimentistas do século XIX (mas que remonta a  uma longa corrente de 

inferência que acompanhava a filosofia desde o setecentos), as quais sustentavam que 

até aquele momento o homem  fora apenas uma criança “em  termos de 

conhecimentos e, conseqüentemente, de virtude”. No entanto, influenciado por Saint-

Simon, Comte acreditava  que, com  a ciência moderna, o homem finalmente 

encontrava-se “em  posição de determinar como um resultado da  ciência, como a 

natureza humana se desenvolve e qual a melhor coisa a ser feita pelo ser 

humano” (PASSMORE, 2004, 428, passim).

E tudo isto porque “o novo conhecimento podia ser expressado de forma 

inteligível a  todos os homens” (id),  o que os possibilitaria saber o que deveriam fazer 

para atuar em  harmonia e aprimorar, assim, suas condições morais, políticas e 

físicas. Neste sentido,  o avanço da  ciência  estava consagrado a “levar consigo o 

aprimoramento constante da condição humana a um grau que seria, como o próprio 

crescimento da ciência, ilimitado” (ibid). Mas, para além da defesa da perfectibilidade 

do homem e da ciência moderna, Comte sustenta, ainda, uma noção de sujeito 

dissociada do eu  e com vistas a defender  a neutralidade epistemológica do 

pesquisador, visto que as funções da ciência  positiva seriam: favorecer  o altruísmo e 

diminuir a pressão das necessidades individuais (LACERDA, 2009, p.  334); além, é 

claro,  de “representar todos os diversos fenômenos observáveis como casos 

particulares de um  único fato geral” (Curso de filosofia positiva, I, 2),  tal como a 

Humanidade ou a  História. Por isto mesmo é que Varnhagen defendia a subjugação 

dos povos ameríndios, ainda que forçosamente, pois isto os traria da barbárie à 

civilização, que significa deixar  de lado a “fereza dos animaes” e chega-se à 

humanidade:
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(...) o bem áquelles miseraveis canibaes devia  ser  feito á força, e apezar  delles 
que por  não conhecerem  a  caridade evangelica nem a  piedosa philantropia, 
não julgavam possivel  que outros homens se votassem exclusivamente ao seu 
bem, como nos diz a  historia  do christianismo que, com a maior  abnegação, 
se tem votado tantos martyres, muitos dos quaes glorificamos em  nosso 
kalendario. Facil  era  de ver  que o índio, criança  pelo entendimento, só podia 
ser bem conduzido pela  civilisação, tendo sobre elles  os chefes a mesma 
autoridade e supremacia carinhosa  que sobre os  filhos e pupilos concede a 
nossa legislação aos pais e tutores (p. 238).

Controvérsias teóricas à parte16, no carreiro da  historiografia  romântica do 

século XIX existe, ainda, a corrente historicista, já definida  como “a rejeição radical 

das filosofias da história (...) através do método crítico de purificação das fontes” e da 

formulação objetiva de “enunciados adequados ao seu objeto” e que fossem “válidos 

para todo o tempo e lugar” (REIS,  1999, p. 7). E é deste posicionamento crítico que os 

historicistas formularam suas perspectivas metodológicas para  garantir à história  os 

foros de ciência  positiva e propuseram uma nova episteme para  a  relação entre o 

sujeito e o objeto, a  qual desconsiderava as questões reflexivas e assegurava o detalhe 

distanciador do historiador frente aos textos.

(...) essa  geração de historiadores  tenta elaborar uma  história científica 
procedendo a um deslocamento duplo do conhecimento histórico. 
Inicialmente, contribuem para o progresso da erudição, organizando a 
consulta de arquivos nacionais, já  que para  eles a erudição é o instrumento 
da  retomada de sentido. Em  vez de limitar-se à  simples exatidão dos dados 
históricos, eles não separam estes últimos de sua  reconstituição 
hermenêutica. Disso resulta uma  escrita  em  que a tensão entre a vontade de 
fazer  ciência, que induz a  um discurso generalizador, e um  respeito 
escrupuloso pela  singularidades, pelas  particularidades. Para  esses 
historiadores, a  nação é exatamente o lugar em que entram em  jogo essas 
duas  ambições: o acesso à  verdade sensível  de um passado que deve ser 
ressuscitado e a exigência de uma  totalidade inteligível, de uma  coerência  de 
exposição. Disso resulta  uma nova sensibilidade histórica  marcada  pela 
distância, (...) caracterizada pela busca da cor local, do detalhe distanciador, 
do gosto pela  narração animada que pertence de pleno direito a  uma estética 
romântica que supera a  simples corporação dos  historiadores (DOSSE, 2001, 
p. 14).

Igualmente desejoso daquele mesmo escrúpulo, e em busca da idêntica  cor 

local, Varnhagen descreve a  sua tarefa  historiográfica como a mais cuidadosa 

‘imparcialidade’ e, portanto, bem longe das ‘facilidades do elogio’,  pautando-se pela 

autoridade da verdade evocado por Tucídides, visto que:
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(...) a missão do historiador não é lisonjear, nem adular a ninguém, e menos 
aos vivos  no país, ou  antes neste a meia dúzia  de gritadores apaixonados e 
parciais. ‘Antes quero desagradar publicando a verdade’, dizia Tucídides, 
‘que ser aplaudido faltando a ela’.– ‘Não temas jamais  de revelar as  tuas 
opiniões, apesar  das  dos outros’ dizia o oráculo de Delfos  ao orador  romano. 
O historiador  que esquadrinha os  fatos, e que depois de os combinar e 
meditar  sobre eles, os ajuíza  com boa crítica e narra sem temor, nem 
prevenção, não faz mais do que revelar ao vulgo verdades que ele 
naturalmente acabaria por  avaliar  do mesmo modo, sem  os esforços do 
historiador, dentro de um ou dois séculos.17

Finalmente, convém aludir que esta foi, durante muito tempo, a 

perspectiva dos estudos históricos, e que somente com  o marxismo, e mesmo com o 

weberianismo, foi possível outra proposta de estudo, macro-analítica, teorizante, 

explicativa e compreensiva, no caso de Max Weber18.

Uma última crítica  em  relação ao historicismo trata da sua concepção de 

história  marcada  fundamentalmente pela  ideologia política, donde os Estados da 

Europa moderna são analisados como entidades espirituais que só obedecem às 

próprias determinações, à sua  sobrevivência  e expansão (FRANÇOIS, 1993, p. 

645-46; CAIRE-JABINET, 2003, p. 79-80).  Afinal,  muito embora os acontecimentos 

políticos mantivessem  a condição de fatos dignos de memória, isto é, de serem 

assinalados e transmitidos à posteridade,  a  historiografia política do oitocentos 

mantém  a mesma tendência fatual, narrativa e favorável à conservação da ordem 

setecentista, principalmente no tocante às origens da nação e à história das 

civilizações, e ainda, como diz Michel Foucault, circunscrita aos ideais de soberania.

O discurso histórico, o discurso dos  historiadores, essa prática que consiste 
em  narrar  a história permaneceu  por  muito tempo o que ela  era  de certo na 
Antiguidade e o que era ainda na  Idade Média: ela  permaneceu por  muito 
tempo aparentada com os rituais  de poder. Parece-me que se pode 
compreender  o discurso do historiador como uma espécie de cerimônia, 
falada ou  escrita, que deve produzir na  realidade uma justificação do poder 
e, ao mesmo tempo, um  fortalecimento desse poder. Parece-me também que 
a função tradicional  da  história, desde os primeiros analistas romanos até 
tarde na  Idade Média, e talvez no século XVII e mais tardiamente ainda, foi a 
de expressar o direito do poder e de intensificar  seu brilho. Duplo papel: de 
uma  parte, ao narrar  a  história, a  história  dos reis, dos poderosos, dos 
soberanos e de suas vitórias (ou, eventualmente, de suas derrotas 
provisórias, trata-se de vincular juridicamente os homens ao poder  mediante 
a continuidade da  lei, que se faz aparecer  no interior desse poder e em  seu 
funcionamento; de vincular, pois, juridicamente os homens à continuidade 
do poder e mediante a continuidade do poder. De outra  parte, trata-se 
também  de fasciná-lo pela intensidade, apenas  suportável, da glória, de seus 
exemplos e de suas façanhas (FOUCAULT, 2005, p. 76-77).
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Escusado lembrar  que uma das mais importantes coleções de textos 

medievais, a Monumenta Germaniae Historica, de 1819, traz como divisa a 

expressão sanctus amor patriae dat animum,  i e.,  o amor sagrado da pátria nos dá 

coragem. Deste modo, então, os historiadores mantêm o seu interesse nas atividades 

do Estado e na evolução dos modos de governo, uma vez que seu  trabalho buscava 

responder

a uma demanda social, ligada a uma  ideologia  dominante: patriotismo 
imperial romano, espírito guerreiro da nobreza feudal, culto da grandeza 
monárquica dos tempos modernos, nacionalismo do século XIX. Os 
historiadores, com  toda  naturalidade, tiveram  a tendência de privilegiar os 
fatos que traziam  uma espécie de justificação a essas  ideologias, e melhor 
respondiam  às preocupações das elites para  as quais eles escreviam 
(LÉVÊQUE, 2003, p. 382).

Varnhagen, por  seu  turno, pensa a  história como uma empreitada moral, 

um  meio de concitar  a justiça e revelar a  verdade. Enfim, a história, para ele, seria 

algo que favorece o esclarecimento, a orientação e o firme juízo das coisas passadas. 

Contudo, além de ser uma empresa  moral, a história, como registro pretérito é, ainda, 

um  conhecimento mediado pela técnica  e pela crítica. Como ele próprio enuncia em 

uma passagem  do “Prefácio” da História geral do Brasil, livro que nos aparece, 

segundo seu autor, com a intenção bem definida de conjugar todas estas questões,

Por quanto, além  de que menos mérito teria  qualquer  empresa, quando em 
vez de trabalho e de trabalhos ela só fosse de gozos  e de prazeres, recomenda 
um  conhecido moralista  que nos previnamos contra  os autores de certas 
obras em  que, no momento de aparecerem, o publico só encontra que 
aplaudir; pois  o que isso geralmente prova e que tais  autores escreveram 
menos com  o intento de corrigir opiniões erradas, do que de angariarem 
aplausos, radicando ás vezes ainda mais com a  sua autoridade o erro e a 
injustiça. (...) Primeiro que tudo, ponderava em  1838 o ilustre e digno filo-
brasílico Ferdinand Denis, é da mais alta  importância  que os documentos 
que constituem  a  história  do país  sejam ao fim  recolhidos. Para que as 
teorias diárias  sejam  úteis, é preciso oferecer-lhes  uma base, ou  para melhor 
dizer, um  ponto de partida.”  Quase pelo mesmo tempo se criava no Brasil o 
Instituto Histórico, e sem conhecimento deste fato existia em nós, então na 
Europa e ainda freqüentando as aulas, o pensamento atrevido (confessamo-
lo) da  empresa desta obra: e já  os estudos preparatórios para um  dia a 
realizar, começados dois  para três anos antes, produziam  preliminarmente, 
não só as reflexões críticas a  obra de Soares, concluídas (e apresentadas ao 
vice-presidente da Academia  das Ciências de Lisboa pelo digníssimo bispo 
conde de S. Luiz, depois cardeal  patriarca) em meado de 1858, como a 
publicação do diário de Pero Lopes efetuada no ano seguinte.19
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Por outro lado, no que concerne à historiografia, é bom  relembrar que o 

pensamento científico do século XIX imprimiu-lhe uma nova orientação: voltou-se 

para a coleta, comprovação, ordenação e crítica das fontes – tarefas que se queriam 

ajustadas a procedimentos científicos (IGLESIAS, 2000). Esta noção de história, 

factual e narrativa (BORGES, 1992), assumiu  metodologia própria  e uma nova 

orientação epistemológica a fim de garantir à história os foros de ciência. Assim, a 

historiografia  incumbiu-se de coligir,  metodizar, publicar e organizar  em  arquivos 

coleções de documentos (os chamados espicilégios). E a  partir  deste inventário das 

fontes,  pleiteou-se a criação de uma ciência da história,  rigorosa, objetiva  e pautada 

por leis irrefutáveis e universais (SILVA; SILVA, 2005). Com efeito, o cientificismo 

do oitocentos, com sua  tendência generalizada à racionalização, ofereceu um  novo 

télos  ao conhecimento histórico “com vistas a diagnósticos empíricos e teóricos”, ou 

seja,  possibilitou  uma estratégia metódica como “condição necessária ao surgimento 

da forma cognitiva da evocação histórica” (RÜSSEN, 1997,  p.  85), de modo a 

comprovar  que a história seria  cientificamente penetrável como toda a realidade 

(REIS, 1999; FONTANA, 1998).

A partir  do inventário das fontes e, consequentemente,  da nossa  origem, 

busca-se a expressão de uma certa idéia de “Nação, de Comunidade e/ou 

Continuidade, [que] se inscreve e se escreve [no] contexto pós-colonial brasileiro”.  E 

à história se atribuiu a tarefa “de construir  uma seqüência, isto é,  de decretar uma 

História  [e] edificar uma memória”,  haja  visto que o discurso historiográfico se 

impunha como a “reinvenção de um  continuum, de costura de um tecido 

(crono)lógico com qual agasalhar  a nudez”  da nação (FINAZZI-AGRÒ, 2001, p.  165). 

Deste modo, à idéia  de história e de crítica literária que imprime a noção de pátria  no 

tempo e na cultura,  também se impunha como uma dimensão de pátria  no espaço. O 

Brasil, é claro, havia de ter também a sua identidade territorial. Portanto, a questão 

unidade/continuidade “funcionou como fonte originária  de legitimação do regime 

implantado em 1822”. Noutras palavras, o Império que se funda a  partir  da 

Independência política significa “o resgate do que se desmancha, e a  promessa de 

glória, conquistada a  estabilidade no futuro”  (MAGNOLI, 1997,  p. 93, passim).  Uma 

conquista que,  segundo Varnhagen, significaria para  o Brasil atingir o padrão de 

civilidade dos europeus. E não é por  outro motivo que,  reiteradas vezes, ele exalte a 
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figura do Marquês do Pombal no que diz respeito à escolha dos magistrados, por 

exemplo. Assim, escreve Varnhagen:

Com  magistrados e fiscais das leis, corruptos ou  covardes, não há leis  que 
valham, nem povo que se melhore, nem patriotismo que se acrisole: nem  a 
constituição mais bela do mundo felicitará jamais qualquer  povo, quando ele 
não esteja  preparado, por meio de virtudes domésticas, para não sofismar 
seus mais sagrados dogmas20.

Desta arte é que Varnhagen busca fugir, como ele próprio nos afirma,  das 

anomalias e despropósitos para chegar até a fonte pura (p. 100). Porque, semelhante 

ao pesquisador  historicista, Varnhagen acredita que a orientação do trabalho com os 

documentos requer muito mais um  paradigma de história, mas, sobretudo,  uma 

gnosiologia e uma certa prática do historiador diante das fontes, como disseram 

Bourde e Martin (1983). “Ao historiador”, dizem  Langlois e Seignobos (1946, p. 221), 

por sua vez, “incumbe reunir e dispor  os documentos, de maneira a torná-los 

utilizáveis”. No Brasil do século XIX, especialmente após a década de 1840, o 

trabalho dos historiadores continha uma necessidade urgente: construir a identidade 

de um  Estado monárquico, que começava a se organizar  como Nação. O referencial 

para tal empreendimento foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, atuante 

sob os auspícios do Imperador Pedro II.

Na  verdade, o esforço por  melhor articular o presente (e também  o futuro) ao 
passado estava intimamente ligado à  necessidade de oferecer  sustentação ao 
projeto de consolidação do Império. E não resta  dúvida  que o IHGB foi 
muito bem  sucedido nesse intento, graças a  uma militância  intelectual 
homogênea, marcada pelo compromisso com  o regime e a fidelidade ao 
imperador (GUIMARÃES, 2003, p. 380).

Logo, a história passou a ser  vista como um  meio indispensável para se 

forjar  a  nacionalidade, pois oferecia a concepção exemplar  da  vida nesse processo 

civilizador; a  história seria, então, uma das referências da cultura e da vida  política do 

Brasil, como bem disse Arno Wehling (1999). Ademais, pregava a boa ordem  que uma 

Nação civilizada tinha de ter  uma escrita, a fim de construir  uma dada identidade sob 

inspirações patrióticas e, no caso brasileiro, sob o signo da escravidão,  do latifúndio e 

da monarquia,  como se pode perceber pela fundação do Instituto Histórico e 
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Geográfico Brasileiro e pelas palavras do Discurso do Januário da Cunha Barbosa, 

Cônego da Real Capela e Primeiro Secretário Perpétuo do IHGB, em 1839.

Ei-nos  hoje congregados para encetarmos os trabalhos do proposto Instituto 
Histórico e Geographico do Brazil, e desta arte mostrarmos ás  nações  cultas 
que também prezamos  a glória  da  pátria, propondo-nos a concentrar, em 
uma literaria associação, os diversos factos da nossa historia e os 
esclareciementos geographicos do nosso paiz, para que possam ser 
offerecidos no conhecimento do mundo, purificados dos erros e inexatidões 
que os mancham em muitos impressos, tanto nacionaes quanto estrangeiros. 
(...) Basta attentarmos ao que diz Cicero sobre a  historia, para conhecermos 
logo as vantagens que se devem esperar  de um  Instituto que della 
particularmente se occupe, e composto de homens os mais conspicuos  por 
suas letras  e por  suas virtudes — a historia (escreve aquelle philosopho 
romano) é a testemunha  dos tempos, a luz da verdade  e  escola da vida. — 
Por esta judiciosa  doutrina  bem facilmente se conhece quão proficua  deve 
ser a  nossa  associação, encarregada, como outras  nações, de eternisar  pela 
historia  os factos memoraveis da  pátria, salvando-os  da voragem  do tempo e 
dezembarançando-os das espessas nuvens que não poucas vezes lher 
agglomeram  a parcialidade, o espírito de partido, e até mesmo a 
ignorancia 21.

Como se vê, o cônego era desejoso de “ressuscitar também as memórias da 

pátria da indigna obscuridade”  e,  com  isto, definir  um  perfil de Brasil: nação e 

império independente, elegante e capaz de fazer frente às outras nações européias ou 

mesmo tornar-se exemplo de civilização no Novo Mundo. Daí a  valência da geografia, 

cuja função precípua não será outra senão aquela de delimitar as fronteiras, 

guarnecer a identidade física  da nação e garantir ao Estado o controle sobre todos os 

espaços (MAGNOLI, 1997).  Aliás, este foi um período propício a grandes debates 

acerca  da nação que se desejava construir; observe-se o exemplo das assertivas 

eloqüentes verbalizadas em panfletos políticos escritos por  atores e autores da 

história  imperial, com  destaque, dentre outros,  para O libelo do povo (1849), de 

Francisco Sales de Torres Homem; Ação, reação e transação (1855),  de Justiniano 

José da Rocha; Circular aos eleitores  (1860),  de Teófilo Otoni; e Os males do 

presente e as esperanças do futuro (1861), de Tavares Bastos.  As proposições destes 

panfletos insistirão na consolidação do Império como nação independente, tendo a 

história como um dos elementos objetivos para tal empresa (DUARTE, 1996).

E neste ambiente de letrados, Francisco Adolfo de Varnhagen desponta 

com  a sua História geral do Brasil, mais a elaboração de antologias poéticas, muita 

vez chamadas de parnasos ou florilégios, em  que aparecem algumas declarações de 
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princípios sobre a idéia de literatura brasileira. No entanto, como se verá  adiante, 

Varnhagen também se preocupa em  oferecer  outros modelos e escreve as chamadas 

galerias: estudos sobre a vida  dos escritores, biografias dos varões ilustres e 

brasileiros célebres,  com  prólogos extensos e informativos (SOUZA, 2003). E tudo 

isto pautado nos termos da “harmonia”, isto é de construção da ordem.

Puzemos especialmente o maior empenho em guardar na obra  a maior 
harmonia; não sendo em  muitas partes mais minuciosos, somente por que 
dellas tínhamos á  mão mais documentos; mas sim  porque assim  reclamava a 
maior importância do assunto; isto afim  de que o princípio e fim da  obra 
correspondam ao seu meio22.

Deste modo, nas páginas da História geral do Brasil, a nação é uma 

verdade gloriosa  que deve ser  aprendida e repetida. E isto fica  claro para nós em uma 

carta do autor enviada ao imperador Pedro II, em julho de 1857. Diz ele:

ainda  na época  do porvir em que o Brazil  possa chegar  a contar  mais de cem 
milhões de habitantes, quando o espírito público se forme pela  historia de 
um  modo idêntico, foi por  mim  sustentada tenazmente em 1851 em muitas 
discussões com  meus  amigos  deputados pelo norte, e não perco occasião de a 
pregar  na Historia Geral, que por si  só, se for  adoptada nas Academias, há  de 
contribuir  e muito a elevar o patriotismo e à harmonia do espírito nacional, 
fomentada pela  igualdade de educação de todos os subditos (VARNHAGEN/
LESSA, op. cit., p. 246).

Todavia, o nosso inventário de origem, a nossa  unidade nacional, continha 

algumas dificuldades específicas, graças às realidades inconciliáveis da população 

brasileira oitocentista, principalmente, “por  causa das raças e da escravidão” (DIAS, 

1972). Para  José Bonifácio, por exemplo, era  impossível aos moradores do Brasil do 

século XIX reconhecerem-se a si próprios como concidadãos. “Amalgamação muito 

difícil”, dirá ele, “será a liga  de tanto metal heterogêneo, como brancos, mulatos, 

pretos livres e escravos, índios etc. etc.,  em  um  corpo sólido e político”. Bonifácio 

conclui inclusivamente clamando pela  urgência de “se procurar curar esse cancro” 

sob pena de “adeus um dia no Brasil”. Para ele, a população deveria ser 

nacionalizada, escolarizada, a  fim de que pudesse haver  no país um  governo “sábio, 

ligado e duradouro” (SILVA, 1998; ver também  VARELA, 2009, p. 255-82). 

Varnhagen, por seu  turno, e mesmo a par de apreciações ditas justas e imparciais, 
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também reclama da  presença africana no Brasil e chega ao ponto de exclamar que o 

cativeiro na América portuguesa os deixara mais civilizados que na  África, graças ao 

contato que tiveram aqui, do outro lado do Atlântico, com os ‘favores’ do Estado.

No tratar  dos colonizadores Portuguezes, dos barbaros Africanos e dos 
selvagens Indios procurámos ser tão justos  como nos dictaram a razão, o 
coração e a  consciencia. Era  essencial  partir  de apreciações justas e 
imparciais para justa  e imparcialmente poder  caminhar de fronte levantada, 
expondo a  progressiva civilização do Brasil, sentenciando imparcialmente 
aos delinquentes e premiando o merito, sem perguntar a  nenhum se 
procedia do sertão, se da Africa, se da Europa  ou  se do cruzamento de 
sangue. (...) Assim ainda, passando tais  gentes  ao Brasil, com as condições da 
escravidão romana, isto é, de serem coisa  venal ou bem imóvel, melhoravam 
elas de sorte. (...) E o certo é que, passando à América, ainda em  cativeiro, 
não só melhoravam de sorte, como se melhoravam socialmente, em  contato 
com  gente mais polida, e com  a civilização do cristianismo. Assim  a  raça 
africana  tem  na América  produzido mais homens prestimosos e até notáveis, 
do que no Continente donde é oriunda. (...) Mas fazemos votos para que 
chegue um  dia em  que as cores de tal  modo se combinem  que venham  a 
desaparecer totalmente no nosso povo os  característicos da origem  africana, 
e por conseguinte a  acusação da procedência de uma  geração, cujos troncos 
no Brasil  vieram  conduzidos em  ferros do continente fronteiro, e sofreram  os 
grilhões da escravidão23.

Assim  é que Alfredo Bosi nos chama a  atenção para o fato de que as 

formações ideológicas na cultura  brasileira tenham  por  base a  noção de “uma 

ideologia organicista pela qual o Estado é considerado a zona de equilíbrio da nação. 

O seu valor supremo é a ação de um  Executivo acima das classes sociais na hora das 

decisões públicas”  (BOSI, 1995, p. 293). Nas palavras de Varnhagen, uma articulação 

que envolvia a submissão à lei, à religião à autoridade máxima do Estado.

Nestas poucas palavras se encerram  os pontos capitais respectivos  a 
qualquer sociedade constituída. V  emos as colônias e as suas  competentes 
autoridades; vemos o reconhecimento das leis; vemos as práticas, assim  do 
que respeita às consciências, pelas  cerimônias dos sacrifícios religiosos, 
como ao estado social  pela  celebração dos matrimônios; vemos garantida a 
segurança  individual  e a propriedade, e sem valhacouto as tropelias e 
injúrias 24.

Portanto,  o corpo sólido político estaria  ligado à idéia de defesa do bem da 

nação,  que, em termos ideológicos, representa  o projeto de civilização nacional 

formulado pela elite de letrados e, sob os auspícios do Estado, empreende claramente 

um  traço historiográfico em  torno de um silogismo categórico: nação, estado e coroa. 
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Entretanto, diante destas três premissas, cabe-nos perguntar: diante de tal Brasil, 

qual nacionalidade? Donde o ‘real brazileirismo’, apregoado por Varnhagen, e quem o 

representa? De antemão, sabemos das aporias deste senso de nacionalidade, no 

entanto, para tentar responder  a  estas questões,  é necessário situar o problema a 

partir d’algumas normas lingüísticas e outras antropológicas.

História e historiografia nos trópicos: um ritual patriótico e 

animador de um passado ilustre

No caso brasileiro, esperava-se da história o elogio da nação harmônica e 

para a  qual algumas instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

desempenharam uma função preponderante, como notou Lilia Moritz Schwarcz.

O IHGB elegia seus pares ao mesmo tempo que excluía  “os estrangeiros em 
terras  brasileira”, ou seja, os negros, “fator  de atraso na civilização”. O 
instituto expressava  dessa maneira sua  posição no debate que se travava em 
outros círculos  intelectuais  da  época, tendo como modelo um  a  história 
católica, patriótica, permeável  a um  discurso evolucionista e muito vinculada 
à política oficial (SCHWARCZ, 1993, p. 117).

Do IHGB, que fora apelidado por  Araújo Porto Alegre de Escola Palatina, 

esperava-se uma produção historiográfica  que realizasse o elogio do país e também 

dos feitos portugueses, isto é,

dos seus heróis (...) do passado distante e recente, que expressasse uma 
confiança  incondicional em  seus descendentes. Uma  história que não falasse 
de tensões, separações, contradições, exclusões, conflitos, rebeliões, 
insatisfações, pois uma história assim  levaria o Brasil  à  guerra  civil  e à 
fragmentação; isto é, abortaria o Brasil  que lutava  para se constituir  como 
poderosa nação (REIS, 2002, p. 28).
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Schapochnik, ao perceber a  proposta  encomiástica do IHGB, descreveu-lhe 

dois objetivos: primeiro, organizar  a coleção de documentos (chamados de 

especilégios) para a história da nação; segundo, a  eleição dos dois momentos 

determinantes desta mesma história, o Descobrimento e a Independência.

(...) os homens de letras [do IHGB] passaram  a imprimir um ritmo de 
trabalho intenso visando satisfazer  as prioridades estabelecidas pelo 
estatuto: a coleta  e organização das fontes documentais e o incentivo aos 
estudos de natureza histórica  nas instituições educacionais.No entanto, o 
exame da RIHGB deixa entrever que essas preocupações iniciais passaram a 
ser sobrepujadas pela publicação de trabalhos  inéditos sobre a  história, 
geografia  e etnologia  que correspondem  à  definição e tematização dos 
problemas que doravante norteariam a produção dos homens de letras. 
Desta maneira, começa-se a conformar uma perspectiva histórica  que girava 
em  torno de dois fatos fatais  (o descobrimento e a  independência), da 
tentativa de contribuir para a  definição do território nacional através das 
pesquisas  sobre os  limites e ocupação do país e, finalmente, dos estudos 
sobre os diversos grupos indígenas (SCHAPOCHNIK, 1992. p. 67).

À este respeito, Francisco Iglesias chamou atenção para os traços 

nativistas exaltados do Instituto, mas que não apenas engrandece a natureza e como 

também os homens.  Afinal de contas, esforça-se por  escrever  “uma história  que tenha 

função pedagógica,  orientadora dos novos para o patriotismo, com  base no modelo 

dos antepassados.  (...) Daí certa insistência  em  biografias e vultos tidos como 

exemplares” (IGLESIAS, 2000, p. 61), o que significaria, em  última análise, trazer à 

memória e com a devida exatidão os nomes de distintos brasileiros.

Elaborar  notícias sobre as vidas de brasileiros distintos implicava buscar no 
passado e arrancar do esquecimento os  nomes daqueles que prestaram 
serviços ao Império do Brasil. Entre estes, por que não incluir  aqueles que, 
no presente, lançavam-se à  monumental  tarefa da investigação e da escrita 
da  história nacional? Por sua  condição de servidores do Estado, não seriam 
alguns desses  letrados igualmente dignos de um  trabalho de memória e de 
louvor por sua  ilustração e empenho na  civilização do país? (...) Não foram 
poucos os consócios, e o primeiro dele seria  o já  citado Balthazar da  Silva 
Lisboa, a figurar na  galeria  dos brasileiros ilustres. De qualquer modo, as 
histórias das  vidas dos sócios do IHGB conquistariam  um  espaço próprio e 
permanente no periódico. Necrológios  e elogios  históricos, gêneros que, por 
excelência, eram  praticados nas instituições acadêmicas ilustradas, passaram 
a ser  recitados nas reuniões quinzenais do Instituto e posteriormente 
publicados  em separado ou  incluídos em atas das sessões (OLIVEIRA, 2000, 
p. 163).
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A esta função de historia magistra vitae, o filósofo e historiador inglês 

Robin George Collingwood já  chamara atenção para a noção interpretativa  da  história 

como reconstituição do passado, a fim de que os leitores pudessem “ver-se” em  tal 

passado, como uma espécie de experiência incorporadora deste passado. Fazer 

história  sustenta Collingwood, não requer saber como os eventos se seguiram, no 

entanto, significa que o historiador  deve fazer uma reconstrução dos fatos passados 

transportando-se para o interior da mente daquelas pessoas e incorporando “os 

p e n s a m e n t o s d o s o u t r o s p a r a v e r i f i c a r  s e f o r a m  p e n s a d o s 

corretamente” (COLLINGWOOD, 1981, p. 310).

Idêntico pensamento enunciava Januário da Cunha Barbosa, Primeiro 

Secretário Perpétuo do IHGB, em  1839, na primeira  edição revista do Instituto. Diz 

ele que os membros ali reunidos estarão encarregados de “eternisar  pela história  os 

factos memoraveis da patria, salvando-os da voragem dos tempos e desembaraçando-

os das espessas nuvens que não poucas vezes lhes agglomeram  a parcialidade, o 

espírito de partido, e até mesmo a ignorancia” (RIHGB, 1839, t. II,  p.  9). Já para 

Manoel de Araújo Porto Alegre,  outro membro destacado do Instituto, a  missão de 

difundir  vidas notáveis era  indispensável à formação cívica da juventude e, como tal, 

deveria ser tarefa de primeira hora do IHGB.

Quando os nossos legisladores decretarem um pantheão, não digo um 
edificio sumptuoso, mas  um lugar  sagrado e decente, onde se recolham  os 
restos mortais de nossos benméritos, onde o paisano repouse a par do 
general, e que nesse lugar, em  dia marcado, va o Imperador derramar flôres 
sobre essas sepulturas singelas, o brazileiro verá que o outro não é a única 
recompensa da terra, e que acima  dele está  a pobreza de um José Bonifácio 
de Andrada, a  de um visconde de Cayrú, de um São Leopoldo, de um Padre 
Caldas, de um  franciscano, ou  de um músico como José Maurício. A 
mocidade, a  generosa  e heroica  mocidade seguirá o rumo da estrella  do céo 
da  patria, e não confundirá jamais esse astro com  a  moeda  brilhante qua 
salta  das machinas de cunhar, na  casa  da moeda. Quando o ouro é um  deus, 
o homem é uma  fera. (...) O contato da geração viva com a dos  mortos faria 
desapparecer  esta secção criminosa  entre os herdeiros e os testadores de 
tantos bens; faria  desapparecer este desamor que mostramos para com os 
nossos antepassados, para  com nossos pais intellectuaes, que foram  os 
creadores  d’esta ordem social, que marchará a maior perfeição, se a 
auxiliarmos com  os incentivos experimentados, por  serem os mais naturaes e 
os mais proprios do coração humano. (...) O homem que inscreveu  todo o seu 
ser social  no circulo da  familia, cumpriu  o dever  que lhe impõem  a ordem; os 
seus restos mortaes não pertencem à patria, como os d’aquelles que se voltou 
á grande missão civilizadora, ou o que fez a abnegação de si por amor  do 
proximo. Aos architectos da  civlização deve sómente pertencer esta 
recompensa (RIHGB, 1856, p. 151).
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Os estatutos do IHGB propunham a coleção e a organização metódica de 

todos quantos os documentos fossem necessários à construção da memória nacional, 

o que significaria dotar  o Brasil de um passado único e coerente,  cujos princípios se 

baseavam  na idéia  de continuidade com o Império Português e cujo legado se 

sustentava não apenas no idioma,  mas no fato de termos um Bragança no trono 

imperial (GUIMARÃES, 2002, p.  380-381). Se antes a ação dos portugueses fora 

determinante para  a  extensão territorial do Brasil, agora, personificada na figura  de 

Pedro II, esta mesma ação desbravadora e civilizatória seria responsável pela unidade 

política do Império e pela  formação da  nacionalidade brasileira. Neste sentido, é 

necessário dizer, Varnhagen compartilha da mesma posição de von Martius.

Cada uma das particularidades physicas e moraes, que destinguem as 
diversas raças, offerece a este respeito um  motor  especial; e tanto maior  será 
a sua  influencia para  o desenvolvimento comum, quanto maior  fôr a  energia, 
numero e dignidade da  sociedade de cada  uma d’essas raças. D’isso 
necessariamente se segue o portuguez, que, como descobridor, conquistador 
e senhor, poderosamente influiu n’aquelle desenvolvimento; o portuguez, 
que deu  as condições e garantias  moraes e physicas para um reino 
independente; que o portuguez se apresenta  como o mais  poderoso e 
essencial  motor. (...) Claro está que, se o elemento europeo é o que 
essencialmente constitue a  nacionalidade actual, e com  mais razão (pela 
vinda  de novos  colonos da Europa) constituirá futura, é com esse elemento 
cristão e civilisador que principalmente devem andar abraçadas  as antigas 
glorias da  patria, e por  conseguinte a  historia  nacional. Abrace embora 
exclusivamente os Africanos e a sua causa o historiador do captiveiro, 
impiamente importado, desses infelizes; abrace ainda mais ternamente os 
Indios, e defenda, com  o hallucinado P. Las Casas, a  resistencia que 
opposeram e opõem a  libertar-se da escravidão da anthropophagia  selvagem, 
em  que jaziam  e jazem, o historiador  dos Indios; -- a historia  da actual 
nação, -- a historia geral  da civilização do Brasil, deixaria  de ser  logica com o 
seu proprio titulo, desde que aberrasse de symphatisar  mais com o elemento 
principalmente civilisador (MARTIUS, 1844/1981, p. 389-390).

De mais a mais,  na historiografia,  há um  consenso de que os sócios do 

IHGB foram  bem sucedidos graças à homogeneidade ideológica de sua  militância 

intelectual, que os comprometia com o regime e pelo “treinamento próprio para  as 

tarefas do governo” (CARVALHO, 2003, p. 36) que os mantinha fiéis a Dom  Pedro II, 

além do que o ideal de soberania  do Brasil, consubstanciada na figura de Sua 

Majestade,  demandava a “adequação inequívoca e fidelidade exclusiva  daqueles que o 

compunham” (MATTOS, 2009, p. 27).
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Ademais, no dizer  de José Antônio Pimenta  Bueno, o marquês de São 

Vicente, os homens do Instituto eram todos “cidadãos ativos” e constituíam  a parte 

“mais importante da nacionalidade” (PIMENTA BUENO, 1997, p. 461).  Portanto, 

eram  gente do governo e a quem  cabia dirigir e reger  bem, afinal faziam  parte da “boa 

sociedade”, como pontua Ilmar Rholoff de Mattos:

A  boa sociedade constituía, assim, o que podemos denominar  “mundo do 
governo”. Aos escravos, por sua  vez, cabia  “trabalhar” - nas propriedades 
rurais e nas cidades. Eles  formavam o “mundo do trabalho”, enquanto o 
“povo mais ou  menos miúdo” representava  a desordem, que ocupava o 
espaço da  rua. Revindicando participar ativamente do governo do Estado, 
cuja importância não cessava  de aumentar, os cidadãos ativos seriam 
representados como “povo”, ao passo que o “povo mais ou  menos miúdo” era 
representado como a “plebe” (MATTOS, op. cit., p. 27).

Entretanto, a definição dos termos constituintes da nacionalidade 

brasileira oscilava entre dois pólos dentre os membros sócios da Escola Palatina. De 

um  lado, havia os que favoreciam  as origens européias do Império; de outro, aqueles 

que buscavam  as matizes da nação entre os indígenas. E,  como indicamos no capítulo 

anterior, no primeiro campo estava Varnhagen, embora saibamos que a  visão 

romântica de viés indianista haja  prevalecido, enaltecendo o índio como “símbolo 

genuíno da nacionalidade [e matriz da] brasilidade originária” (VAINFAS, 2002, p. 

367), o que explicaria  ainda os motivos pelos quais a obra não fora bem  recebida 

entre os círculos do Instituto.

E, como já pontuamos reiteradas vezes, Varnhagen considerava o ano de 

1500 como marco inicial da história  da Brasil, e o julgamento do Visconde de Porto 

Seguro sobre os índios e sobre o mundo indígena anterior à data  do descobrimento 

era assunto de etnólogos, não de historiadores.  Mesmo assim, a segunda edição da 

História geral nos sugere que o autor tenha assimilado um pouco a  crítica  dos 

indianistas, porém não fora o bastante para Varnhagen mudar de opinião. 

E é verdade ainda  que, brazileiro, escrevendo uma história da  civilização do 
Brasil  pelos  portugueses, quer dizer pelos ancestrais da maior parte dos 
cidadãos brasileiros  atuais, eu não poderia jamais colocar-me sob o ponto de 
vista  francês, nem holandês, nem inglês, nem espanhol. Pela mesma  razão, 
eu também não poderia colocar-me sob o ponto de  vista negro ou indígena 
(VARNHAGEN, apud CESAR, 2007, p. 205, grifos nossos).
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Segundo Francisco Iglesias, graças a seu caráter  conservador-reacionário, 

Varnhagen nunca teve qualquer  simpatia pelos índios. Tanto assim  que Iglesias 

(embora reconheça sua erudição e capacidade de pesquisador) não lhe poupa ácidas 

críticas.

Fiel  à historiografia tradicional, Varnhagen  é excessivamente conservador 
(...). Exaltava a  monarquia, venerando-a na figura  de d. Pedro II, que o 
auxiliou  em  seus trabalhos. Tinha o culto da  ordem, abominava todos os 
movimentos de liberdade, sempre com  uma palavra  de condenação para 
qualquer rebeldia. Respeitável pelo trabalho, produziu muito, mas não 
escreveu nenhuma  página  que provocasse entusiasmo, seja pela  forma, seja 
pela mensagem. Era  seco, árido [e] destituído de lirismo. (...) Varnhagen é 
desses autores  que provocam  admiração pelo vulto de seu  trabalho, mas 
jamais fascinam (IGLESIAS, op. cit., p. 75-76).

Nilo Odália,  no entanto, mostra-se mais condescendente com  o Visconde 

de Porto Seguro, contudo, reconhece que Varnhagen tem  no Estado o elemento 

fundamental de seus objetivos como historiador. “Como a  história  é mestra da vida e 

uma fonte inesgotável de ensinamentos para o estadista, e o historiador seu  mestre-

escola”, escreve Odália, “é nessas condições que melhor  transparece [o] racionalismo 

tecnocrático” de Varnhagen quando pretende apontar que deveria ser ratificado no 

curso do Estado (ODALIA, 1997, p.  70). Anos antes, numa publicação de 1979, Nilo 

Odália propunha que a obra de Varnhagen fosse lida a  partir desses três elementos 

básicos: nação, Estado e homem branco brasileiro – princípios os quais encontrariam 

na História Geral do Brasil a maturidade e a coerência. Com efeito,  aquele livro se 

nos apresenta dois pontos capitais: a fundação de um Estado centralizado e forte, 

capaz o suficiente de se firmar como nação independente e soberana; e a  constituição, 

nos trópicos, de uma nação branca e européia. Assim, segundo Taíse Tatiana Quadros 

da Silva,

(...) a  empresa  colecionadora de Varnhagen  convergiria  com  as perspectivas 
de uma monarquia preocupada em legitimar, por  meio da historiografia, seu 
território e sua nação. Varnhagen  enquanto enviado da coroa brasileira  no 
exterior  estaria assim, exercendo uma  tarefa diretamente relacionada à 
organização simbólica do Estado brasileiro, que dependia, então, da 
constituição de um  patrimônio documental, confundindo-se assim o 
funcionário público com o erudito, o acadêmico com o diplomata  defensor 
dos interesses nacionais no exterior. Seria  no cruzamento destes  diversos 
papéis que emergiria, conjuntamente com sua obra, o historiador. Assim, 
quando editada com a  graça  do então Imperador  do Brasil, D. Pedro II, a 
História varnhageniana estamparia  entre suas finalidades, não apenas a 

75



meta de insuflar o sentimento nacional entre os ‘brasileiros’, mas também  a 
intenção de representar, em meio às questões de ordem diplomática que 
enfrentava o Brasil, os  próprios direitos do Estado nacional, afirmando-os 
para  o mundo, através da História pátria. Este elemento que sobrecarregaria 
a narrativa de responsabilidades, também  lhe definiria a  forma, sendo as 
notas e documentos citados uma expressão da  validade jurídica do discurso 
histórico apresentado (SILVA, 2006, p. 17-18).

A justificativa para este argumento surge em  Varnhagen como uma 

inevitabilidade histórica, visto que a descoberta do Brasil se insere no contexto das 

grandes navegações e, por isso, a sua colonização é fruto de um  enfrentamento de 

povos diferentes. e que confrontam  seus modos de vida,  sua cultura,  religião e 

pensamento, mas com  a notável superioridade de um deles: o branco europeu, o 

civilizado, porquanto ele trouxera a  lei, a ordem, a religião e a autoridade,  enfim, os 

meios necessários à  soberania de uma nação – uma noção que, mais tarde, seria 

transformada em uma história oficial sob a chancelaria do Estado.

Tanto a prática  quanto o produto inscreviam-se em  um circuito bem 
definido, tornando-se o historiador um dos  braços mais importantes do 
Estado na confecção de uma  identidade coletiva  e na reflexão acerca de 
modelos de ação para  o governo. A pesquisa  histórica, assim, mostrava-se 
como uma matriz cientifica da construção de estratégias  e táticas da  arte de 
governar, configurando sentidos  que dessem forma ao objeto e orientassem  a 
ação estatal  sobre o mesmo. Mais  do que isso, cabia  ainda  a esses letrados, 
pelo estudo da  história  pátria, cantar, tal como um  aedo moderno, as glórias 
do Brasil  à  posteridade. Ao historiador, caberia  também distribuir  glória e 
ordenar a memória da sociedade (TURIN, 2009, p. 15).

E não é outro o “um  assumpto da Historia  Geral do Brazil” e que é fruto de 

“uma fria imparcialidade no exame da verdade”, mas que, no entanto, sirva de 

“algum conselho para os que venham  a  ter a alta missão de governar  ou de organizar 

estados novos” (VARNHAGEN, 1857, tomo II, p. 10-11).

Sendo assim, ao analisar o processo de colonização do Brasil e sua 

Independência posterior, Varnhagen propõe que não há  descontinuidade entre o 

Estado Português e o Império. Curioso é que,  para ele, a separação de Portugal não é 

somente aceita, mas antes incentivada pelos próprios portugueses; porque o Brasil 

veio a  pertencer a Portugal “não em virtude do chamado direito de conquista, ou de 

descobrimento, equivalente ao primeiro occupante; mas sim em virtude de um 

tratado solemne,  feito com  a nação que descubrira as Indias Ocidentaes”  (id. ibid, p.
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11). Igualmente,  para  Varnhagen, a  passagem  da colônia para  o império independente 

“se [fez] sem  fricções e sérios desajustes,  porque entre esses dois estágios [impôs] a 

presença de um Estado compreensivo e tutelar que amolda e possibilita a  existência 

de um  poder político”, na nação recém  libertada, “à sua imagem  e 

semelhança” (ODÁLIA, 1979, p. 22).

Historiograficamente, Varnhagen justifica esta transição harmônica pela 

profusão de notas e documentos coligidos por ele. Tanto assim  que o autor  adverte 

aos leitores que não devem  encontrar no livro outras narrativas, senão aquelas da 

ordem, da proporção e da simetria.

A  historia que emprehendemos escrever, bem que envolva algumas noções, 
fudadas  em factos, interessantes á  anthropologia, (...) é mais de aturados 
trabalhos e de adversidades que de brilhantes glórias. Não comprehende ella 
discordias entre principes, nem  tremendas vinganças, nem  horriveis crimes, 
proprios ao paladar  de grande número de leitores. (...) Assim, pare de ler 
quem nas historias dos povos só busca o deleite, ou as emoções, digamos 
assim, dramáticas. Pare de ler  quem não aprecia como primeiro dote do 
historiador a fria  imparcialidade do exame da verdade. Pela  nossa  parte em 
attingir  esta, até onde podemos apurar  pelos documentos conhecidos hoje, 
puzemos todo o desvelo: convencidos de que ella, e só ella, pode offerecer 
harmonia eterna  entre os factos; ao passo que falsidade, mais dia, menos dia, 
é punida pela  contradição que o tempo não tarda a manifestar 
(VARNHAGEN, op. cit., p. 11).

O trecho citado é extremamente revelador, pois,  ao tempo em que nos 

mostra a defesa de um  Estado orientador e coordenador, também  denota a noção de 

história  empreendida por  Varnhagen. Aí, é possível perceber a  fundamentação 

estatista e historicista  do Visconde, posicionamento, aliás, estudado severamente por 

Arno Wehling,  em  seu livro Estado, história, memória: Varnhagen e a construção 

da identidade nacional.

O Estado forte, maior  do que a  sociedade, criador da nação e aperfeiçoador 
pedagógico e étnico do povo – eis o ideal  de Varnhagen. Tudo o mais  – 
representação, funções estatais, relações internacionais, formas  de governo – 
cede o passo ao objetivo maior de um  Estado regenerador. Tudo o que destoa 
deste padrão unitário, ou  que o ameaça, é condenado: os indígenas que, no 
interior, não se submetem  à lei  do Estado; o tráfico, porque introduz uma 
população estranha  à comunidade luso-brasileira (a  condenação não se faz 
em  nome de direitos  civis, filantropia ou do protagonismo dos economistas); 
o poder político da  grande propriedade, aqueles a que se referia  como os 
“mandões” do interior, porque diluíam a autoridade central; a  liberdade da 
Igreja, porque comprometia o regalismo (WEHLING, 1999, p. 91)
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Quanto à concepção varnhageniana de processo e conhecimento histórico, 

Wehling  concorda com  Iglesias que o autor  da História Geral do Brasil tenha 

assimilado bem a historiografia exercida na Europa, principalmente entre os alemães, 

que valorizava os arquivos e seus documentos como prova do escrúpulo do trabalho 

do historiador. Demais,  ambos têm  a mesma opinião quanto à ausência de uma teoria 

da história nos escritos de Varnhagen. Iglesias afirma que lhe faltou  sensibilidade e o 

que lhe sobra, exagera, em  documentação, carece-lhe em  exame teórico. A este 

aspecto, Wehling é taxativo: “seria inútil procurar [na obra de Varnhagen] análises 

filosóficas, tanto ontológicas como gnosiológicas, sobre o homem  e sua 

historicidade” (WEHLING, op. cit.,  p. 120). Embasado em  Hannah Arendt (2007)25, 

Temístocles Cezar conclui que Varnhagen tinha muitos problemas com as questões 

cognitivas da história.

Varnhagen compartilha uma série de noções gerais  e difusas da  moderna 
historiografia  oitocentista que surge um  pouco por todos os  lugares à revelia 
da  identificação com uma corrente teórica determinada: ou seja, aquela do 
estabelecimento da verdade histórica por  meio do trabalho nos arquivos, da 
busca  de documentos originais, da  objetividade narrativa e da 
imparcialidade do historiador (CEZAR, 2007, p. 161).

Outro dado curioso é quanto ao aspecto,  tantas vezes louvado, de 

Varnhagen ser exageradamente “documental”. Afrânio Peixoto, no entanto, queixa-se 

por ele não apresentar as suas fontes, enfim, não fazer  citações e omitir  “a prova  e se 

dando ao luxo de querer ser aprovado, sob palavra”  (PEIXOTO, 1987, p. 20). Para 

Clado Ribeiro de Lessa, isto se dava porque o historiador havia trabalhado em  um 

grande número de bibliotecas em  diferentes países e, ainda que fizesse apontamentos 

de pesquisa, Varnhagen perdia as suas notas:

(...) guardava-os [os apontamentos] para mais tarde, e, muitas vezes, ao ter 
que utilizá-los, com  os arquivos a centenas de léguas, de distância, coisa 
corrente na vida  agitada que levava, já não se recordaria  mais de onde os 
extraíra, nem  quiçá, compreenderia as sumaríssimas indicações de 
procedência  apontadas à  margem dos papéis e cadernos  de extratos. Não 
podendo citar tudo pormenorizadamente, preferiu  adotar  como norma 
nesses casos  o alvitre de abster-se de citações, e com  isso deu  fortes dores de 
cabeça  aos pósteros para descobrirem onde é que êle foi buscar esta  ou 
aquela informação (LESSA, 1954, p. 191-192).
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No tocante à imparcialidade, tão exigida do historiador e atributo 

muitíssimo caro aos ideais historicistas, o nosso autor tinha o mesmo embaraço:

A  distinção entre sujeito e objeto da pesquisa, fundamento teórico da 
emergente ciência histórica, era  uma premissa que Varnhagen tinha muita 
dificuldade em  respeitar. Ele a  elidia  com mais freqüência  que supunha e que 
nós, à primeira  vista, possamos supor. A  presença do autor  no interior de 
suas composições é algo que impressiona (id).

Ou seja, apesar do grande esforço retórico que Varnhagen realiza, ele não 

consegue efetivar a mais decisiva prescrição epistemológica  da historiografia 

oitocentista, a  questão da imparcialidade do historiador. Na verdade, o 

distanciamento teórico-metodológico, se assim  pudemos dizer, que ele tenta por em 

prática, se dá  em relação à  poesia e à  eloqüência,  como se pode notar  desses dois 

excertos:

O que distingue principalmente, tratando assumptos históricos, o verdadeiro 
historiador do poeta, é que este, que para o ser há  de ter  mais imaginação 
que fria  critica, commovido de certa  maneira, cria e adapta tudo ás  suas 
inspirações; ao passo que aquelle estuda primeiro o facto, apura-o por  meio 
das provas que requerem seu critério; e só depois sentencêa  com  gravidade, 
transmittindo ao publico a  sentença e os  seus porquês; e claro está  que da 
mesma fórma que os  sentiu, se a penna lhe sabe obedecer, - o que nem 
sempre succede (VARNHAGEN, 1854, tomo I, p. 12).

Cada dia  nos  convencemos mais de que a história  é uma  ramo da critica, não 
da  eloqüência; e que perante o tribunal  della, o historiographo não é um juiz 
verboso e florido, mas antes  um  verdadeiro juiz, que, depois de averiguar 
bem os factos, ouvindo as testemunhas, com  devido criterio, deve, feito o seu 
allegado com  o possível  laconismo, sentenciar na conformidade as leis 
eqüitativas da  sociedade e humana  justiça  (VISCONDE DE PORTO 
SEGURO, 1877, tomo I, p. 12).

Em  outro momento, Varnhagen define a sua história como uma obra 

arquitetônica e almejava que a História geral do Brasil fosse recepcionada como uma 

proposta inteiriça, cuja estrutura,  aliada à descrição dos fatos, deveria segmentar 

ainda a própria história do Império, numa espécie de cronologia particular.

Tal é o assunto da História Geral do Brasil  que nos propomos escrever, se as 
forças nos não faltarem  para levar avante nosso empenho. De mui  tenros 
anos levantamos a  essa árdua tarefa  nosso pensamento, desejosos de prestar 
este serviço ao país em que nascemos. Começamos por coligir  notas e 
documentos; trabalho ímprobo que nos consumiu  muitos anos, mas que era 
indispensável para se apurar  a  verdade em  muitos fatos, desconhecidos uns, 
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outros transtornados ou  ofuscados pelo tempo. A medida  que avançavam 
proficuamente nossas  pesquisas, que encontrávamos novos materiais para o 
projetado edifício, cobrávamos maiores receios, ao conhecer que o mesmo 
edifício reclamava  um dia  mais  hábil  arquiteto pois que, sem  alargar  as 
proporções nem perder  de vista a  indispensável condição da unidade, 
convinha aproveitar  bem  a crescente profusão de materiais, e sobretudo ligá-
los com não inadequado cimento.26

Mas voltemos ao que disse Temistocles Cézar,  pois o crítico tem  razão 

quanto ao caráter difusivo do historiador sorocabano, o que se pode notar  em  pelo 

menos dois aspectos. O primeiro deles é que Varnhagen toma como próprio o efetivo 

conhecimento dos fatos, a partir de documentos,  e afiança, por este meio, que a sua 

escrita é fruto de averiguações seguras e fundamentadas. No ensaio Como se deve 

entender a nacionalidade na História do Brasil, garantia  ele: “De tudo quanto 

dizemos, temos documentos que apparecerão em  seu  logar, e são elles que nos darão 

algumas convicções” (VARNHAGEN, 1854, p. 229). 

Em  segundo lugar, assegura que um dos preceitos essenciais da escrita da 

história  é a erudição, sem a qual “não existe matéria de que escrever historia, ou a 

obra escripta, sem  factos muito averiguados (por mais esmerada que seja a elocução) 

não poderá ser recebida, sobretudo dos estrangeiros, senão como uma novella  ou 

romance provável” (id., p.  233). Assim, para alcançar erudição na matéria, o 

historiador deveria se dedicar aos documentos sobre os fatos e se distanciar, 

portanto, da ficção ou da simples narratio.

Contudo, em  uma página mais adiante não é isto que lemos no mesmo 

ensaio. Ali,  o juízo é bem  diferente da construção documentada que se esperava de 

um  historiador erudito. “Há verdades acerca das quaes o historiador deve proceder 

como o dramaturgo, que esconde de traz dos bastidores o que julga  conveniente á 

melhoria  da sua producção” (id, p.  234). Mas, além  disto, Varnhagen faz uma 

associação complicada para  a episteme da história  científica do século XIX. Ainda em 

Como se deve entender a nacionalidade...,  ele associa a figura do historiador  à do 

filósofo como espécie de garantia de discernimento crítico, de modo a  não se desviar 

das normas preestabelecidas e também  como forma de controle das próprias paixões. 

E tudo isto a fim  de professar  “maximas de política e de sciencia do governo, 

applicaveis a seu paiz”,  uma vez que, “além  de testemunha do tempo passado”, o 

historiador-filósofo é “luz e guia para a marcha da  nação”  e para a qual deverá “não só 
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ministrar exemplos de patriotismo e de governo, como apontar  e censurar  os erros e 

faltas cometidas no passado”, com o vasto objetivo de “poupar às gerações futuras de 

cair nos erros que já custaram tristes experiências a outros” (ibid, p. 229).

Há de se observar que, como diz Robert Darnton (1990), para visitar os 

mortos, o historiador  precisa de algo além da metodologia. Talvez, pensando com 

François Hartog, a idéia  de história de Varnhagen persiga as regras básicas definidas 

por Cícero, cuja  acepção é inúmeras vezes retomada pelo Visconde e também  pelos 

membros do IHGB, qual seja,  aquela noção de história como “mensageira  do 

passado”; “testemunha dos séculos”; “luz da verdade”; “vida da memória”, etc. São 

significados que se juntam  às essas regulações: “não ousar dizer nada de falso; não 

ousar  dizer nada que não seja verdadeiro; não ser  suspeito de complacência ou 

rancor”. Prescrições as quais,  comenta  Hartog, “exigem que o historiador  seja 

imparcial”, porque apenas “sobre esses fundamentos é que se pode construir o 

edifício historiográfico” (HARTOG, 2001, p. 181-182, passim).  Certo de que teria 

chegado a  esta  construção, que Varnhagen sente-se feliz com o recebimento de uma 

elogiosa carta endereçada por Martius à época da edição do segundo tomo da 

História Geral em 1858. A  alegria com a missiva é tanta que ele a remete ao 

Imperador, como se pode ver na  correspondência  de Varnhagen,  coligida por  Clado 

Lessa.

De Martius recebi uma carta honrosíssima de parabens pela conclusão da 
minha historia. É escripta em Münich no dia  de Natal. Segundo elle o maior 
merecimento da  minha obra  esta  no caracter, e segundo suas próprias 
palavras uma ‘obra  que respira tanto patriotismo, tão clássico sentimento 
moral antigo, tão são desejo de melhorar a ordem social, uma obra que 
respira toda  gravidade, pela  qual os antigos tanto nos encantam’ – vem 
muito a  tempo etc. Não remetto a  V. M. I. a carta  original  porque trata  ella  de 
outros muitos pontos sobre perguntas delle acerca de etymologias botânicas 
etc. brasílicas, e não tenho agora tempo para copial-a (LESSA, 1961, p. 259).

De qualquer  modo, as observações, algumas mais severas outras nem 

tanto, não são suficientes para apagar o relevo com  o qual Varnhagen se ainda impõe 

na historiografia brasileira. Mesmo os seus leitores mais mordazes reconhecem  o 

valor de modelo da História Geral,  que até o presente subsiste.  Ainda que, como 

disse Capistrano de Abreu (1975), persista  a vontade de muitas vezes fechar o livro, é 
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necessário reconhecer que a obra de Varnhagen se sobressai como a mais importante 

obra historiográfica do século XIX.

E é o próprio Capistrano quem nos recomenda descobrir-lhe as qualidades 

por baixo dos seus defeitos, afinal, muitos dos temas tratados por Varnhagen ainda 

fazem parte da  nossa memória,  e ainda é ressonante em  nossa tradição intelectual 

“pela presença de autores, como Silvio Romero,  Oliveira Vianna e Gilberto Freyre”, 

que, segundo Odália (op. cit.,  67),  “navegam em caminhos desbravados por 

Varnhagen” e reconhecem nele “uma voz que cem  anos depois é tão atual quanto o foi 

no momento em  que se fez ouvir”  (id, p. 42). Porém, de todos os leitores de 

Varnhagen, José Honório Rodrigues é o mais comovido. Rodrigues o enaltece como o 

melhor historiador de sua época  e o trata como incomparável, quer seja “pela 

vastidão das pesquisas que realizou e dos fatos que revelou”, quer seja “pela 

publicação de inéditos que promoveu”  e, finalmente,  “incomparável pela 

p e r s e v e r a n ç a c o m q u e c a m i n h o u p e l o s c a m i n h o s d a h i s t ó r i a 

brasileira” (RODRIGUES, 1967, p.  170). Em 1971, em uma apreciação sobre a 

História Geral, Honório Rodrigues escreveu que o livro era, até aquele instante, a 

obra “mais completa da historiografia brasileira” (RODRIGUES, 1978, p. 419).

Convém lembrar  que Francisco Adolfo de Varnhagen é patrono da cadeira 

número 39 da Academia Brasileira de Letras, que tem  como fundador  o historiador 

pernambucano Manuel de Oliveira Lima27.  Saudado pelo acadêmico Salvador  de 

Mendonça, em sessão solene extraordinária do dia 17  de julho de 1903, Oliveira  Lima 

apresentou em seu discurso de posse elogios extremados a Varnhagen, 

principalmente pela sua competência  arquivística  e pelo seu trabalho na Torre do 

Tombo, em  Lisboa, onde extraiu documentos imprescindíveis para a consecução de 

sua obra. Para Oliveira Lima, Varnhagen é um modelo a que se deveria imitar  nas 

ações como diplomata e no procedimento como homem de letras. Enfim, o autor  da 

História Geral do Brasil aparece aos olhos de Oliveira Lima como um dos fundadores 

do patrimônio intelectual do Brasil e como o criador da história da pátria:

Francisco Adolfo de Varnhagen  foi  por  certo o mais  notório e o mais 
merecedor dos estudiosos  do passado brasileiro: foi um ardente 
investigador, um  infatigável ressuscitador de crônicas esquecidas nas 
bibliotecas e de documentos soterrados  nos arquivos, um valioso corretor de 
falsidades e ilustrado colecionador  de fatos. (...) O traço dominante da 
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individualidade de Varnhagen  é a  paixão da investigação histórica, à qual 
subordinou todas as suas manifestações de escritor. Ele traz-nos à  memória 
o faiscador atraído pelas palhetas do ouro ou o garimpeiro hipnotizado pelos 
diamantes, esquecido da beleza  da  paisagem em que labuta  por  descobrir os 
tesouros da  terra, cego diante da formosura da perspectiva e da 
transparência  da  atmosfera, que seduziriam  o pincel  de um pintor, surdo ao 
sussurro das folhas e ao canto das aves, que acordariam  o estro de um  poeta 
(ABL, 2005, p. 100-101).

Dos primeiros anos do século XX para  cá, os outros oito ocupantes da 

cadeira  Varnhagen seguem  a  mesma linha traçada por Oliveira Lima. Para Alberto de 

Faria, Varnhagen é aquele que aprendeu história nas fontes e, por este fato, realizou o 

exame mais profundo da história nacional, graças, inclusive, às suas lucubrações de 

sociólogo.  O historiador e geógrafo Rodolfo Garcia, em discurso entusiasmado, 

qualifica o patrono de “o mestre”, “o guia” e “o senhor”  da história  do Brasil. Segundo 

Garcia,  no Brasil não havia ninguém capaz de fazer frente a  Varnhagen, afinal fora o 

Visconde quem  melhor buscara nos arquivos da Europa a formidável contribuição 

para a história do país. Nas suas palavras, era um tributo tão valioso que 

(...) passados tantos anos, em muito pouco tem  sido sobrepujada; por isso 
mesmo, dos que vieram  depois  dele, nenhum lhe pretendeu  disputar o 
primado das letras históricas, nem  Capistrano de Abreu, nem  Rio Branco, 
nem  Eduardo Prado, nem Oliveira Lima, nem João Ribeiro, nem Rocha 
Pombo. Confesso-vos, Senhores, que meu entusiasmo por  Varnhagen  vem de 
velha data, desde quando iniciei  meus estudos sobre história  do Brasil, ainda 
na província. Foi  Alfredo de Carvalho, modelar erudito pernambucano, meu 
saudoso amigo da mocidade, quem  me chamou  a  atenção para a História 
Geral. Li-a, e a  impressão resultante foi  que era diferente das outras 
histórias: mais fatos, mais pormenores, mais  crítica, mais lúcida 
interpretação, mais ciência, mais história, em suma (ABL, 2006, p. 1127).

De Elmano Cardim, sabemos que Varnhagen é o exímio cronista que 

recompõe as origens do Brasil e da formação da nossa nacionalidade. De Otto Lara 

Resende, Roberto Marinho e Marco Maciel, temos apenas algumas menções, pois se 

limitam a citar Oliveira Lima.

Não resta  dúvida  que o historiador sorocabano é um  dos monumentos da 

historiografia  nacional. Ao lado do IHGB, seu  nome e sua obra constituiriam, por 

assim  dizer, os marcos fundadores da nossa história  profissional, já  que nos 

aparecem  pautados no pragmatismo histórico e no amparo da documentação. 

Entretanto, é necessário também  dialogar com o universo de recusa, já apontado 
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anteriormente, para demonstrar que, mesmo cercado de elogios, como um dos 

fundadores da  historiografia do país, a  sua obra e também a sua pessoa estão 

cercados de objeções.

Suas posições políticas e ideológicas, assim como seu método, seriam  objeto 
de críticas e ataques por  parte de seus  contemporâneos  e pelas próximas 
gerações de intérpretes do Brasil. Hoje seu nome tem estado associado aos 
rótulos de conservador, racista, pensador  da direita, não digno de muito 
respeito por determinados setores da historiografia. Ele seria, ao lado de 
Francisco de Oliveira Vianna, uma  espécie de autor maldito (RIBEIRO, 
2009, p. 347).

Neste sentido, é pertinente a interpretação proposta por Temístocles 

Cezar, segundo a qual Varnhagen não conseguira  separar os sentimentos pessoais de 

sua análise histórica e que, no entanto,  este procedimento não lhe parece um 

obstáculo. Ainda segundo Cezar, qualquer  possibilidade de interpretação da obra 

varnhageniana tem de levar em  conta que o seu autor  escreve mais que um  texto,  ele 

se apresenta na escritura, aliás, ele é o próprio centro do texto e também história. 

Afinal, não foi outro senão ele quem “viu  isto e escutou aquilo.  Foi ele quem 

encontrou tal fonte, ou que guardou tal documento”, de tal modo que ele “deixa-se 

levar por injunções nem sempre racionais, mas inconscientes” (CEZAR, 2005, p. 

234). Como podemos ver neste fragmento:

Entretanto como temos a persuasão (fundada, não no nenhum  merito 
intellectual de nosso trabalho, mas no grande número de factos apurados 
que esta obra vae compendiar pela  primeira  vez) de que vamos escrever, não 
só para  a  geração actual, como para as vindouras, tão pouco se espere que a 
adulação ou  o temor nos  inspirem  nem  sequer uma fraze. Narraremos os 
successos segundo nol-os hajam  apresentado, em  vista dos  documentos, a 
reflexão e o estudo; e alguma  que outra vez, sem  abusar, tomaremos a  nosso 
cargo fazer aquellas ponderações a que formos levados por  intimas 
convicções; pois triste do historiador  que as  não tem relativamente ao seu 
paiz, ou  que tendo-as, não ousa apresental-as, quando os exemplos do 
passado lhe ajudam a indicar conveniencias do futuro (p. 10).
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A  L I T E R A T U R A  C O M O  C A R T O G R A F I A
V a r n h a g e n  e  a  d e m a r c a ç ã o  d a s  l e t r a s  b r a s i l e i r a s

“O sangue é fecundo, quando bem derramado,
e a conquista de glórias é tão necessária a um povo-nação

como o aumento das rendas.”

Francisco Adolpho de Varnhagen
Florilégio da Poezia Brazileira (1850)

“A construção de uma história literária,
como a de um árvore genealógica,

se faz com o ocultamento das diferenças
e descontinuidades.”

Flora Süssekind
Tal Brasil, qual romance (1984)

Aquarelas de um certo Brasil: oposição de Varnhagen ao 

indianismo

Como se viu até aqui, o Brasil do século XIX estava  marcado por 

antinomias de vários gêneros,  mas principalmente entre os pares: trabalho escravo/

trabalho livre; corte/província; poder central/poder local. Para Oliveira Lima, o 

Brasil, nos primeiros tempos do Império, não passava de um  objeto geográfico 

formado por províncias estranhas entre si e por  pessoas sem quaisquer sentimentos 
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de pertença ou subordinação a  um Estado nacional,  já que a  “confiança  respondia à 

confiança nas relações do indivíduo para indivíduo, não nas relações de indivíduo 

para o Estado” (LIMA, 1996, p. 08). Enfim, o país recém independente ainda padecia 

da “cultura  da  exterioridade” que havia caracterizado o período colonial, e, como se 

pode inferir pelos testemunhos de inúmeros cronistas e viajantes do século XIX,

(...) se constituiu  aqui uma cultura  voltada  para fora, orientada 
primordialmente pela  introdução de itens ligados ao conforto material, ao 
luxo e aos encantos exteriores da  vida  social, muito antes da  consciência  da 
necessidade de serem  implantadas instituições  de ensino, formadoras de 
práticas regulares e sérias (MADEIRA, 1999, p. 65).

Mas, como diz Alfredo Bosi, a conciliação ideológica se fez através da 

produção romântica  que se fundava então, fosse ela historiográfica ou literária. No 

campo da crítica ou da historiografia literária  que se queria imprimir  naquele 

momento, deve-se a ela o “meritório labor erudito e o primeiro levantamento dos 

textos poéticos da Colônia” e os historiadores que a esta tarefa  se dedicaram  foram 

“profícuos editores, antologistas e biógrafos” (BOSI, 2006, p. 156).  E,  dentre estes 

intelectuais, se destacam os nomes de Joaquim Norberto Pereira da  Silva,  autor  do 

Parnaso brazileiro, editado entre 1843  e 1848, e do Plutarco brazileiro, de 1847, que 

foi seguido por Francisco A. Varnhagen com o seu Florilégio da poezia brazileira, 

escrito da década  de 1850 e que revela  o éthos literário proposto pelo historiador 

sorocabano e o seu  pretenso ideal de regra para  a identidade política e cultural do 

Império.

Pois, é sabido que as influências de Varnhagen não se fizeram  perceber 

apenas no terreno da historiografia política da colônia, mas igualmente nos estudos 

literários, por  isto mesmo lançamos mão deste Florilégio. Todavia, o que nos 

interessa  nesta obra é, precisamente,  a apreciação crítica que lhe antecede, intitulada 

Ensaio histórico sobre as letras no Brasil.  Ali, aparecem algumas declarações de 

princípios sobre a  literatura brasileira ideal,  no contexto de formulação da  identidade 

nacional do Império. Assim  sendo, o objetivo deste terceiro capítulo é justamente 

este: observar  a ligação proposta por Varnhagen entre a historiografia e a literatura, 

isto é, como a  crítica literária  empreendida  por  ele pode ser entendida com 

antecipação de uma história  da literatura e, por  conseguinte, de uma história 
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nacional, visto que dos homens de letras também se esperavam  inspirações de 

patriotismo.

Ou seja, dos ficcionistas do tempo do Império, sobretudo dos românticos, 

também se exigiu um trabalho de cartografia  e já quase uma expedição, um 

enviamento de tropas em  busca de uma sonhada “essência da  nacionalidade” como o 

objetivo de efetivar a  demarcação de um centro, de uma origem, de uma cena 

primitiva de descoberta  da cultura brasileira, sob o cenário de uma paisagem 

transcendente, atemporal

(...) e pitorescamente cheia de referências locais [e de] uma essência meta-
histórica, a  que se chama[va] Brasil, que preexistiria à conquista  européia, 
persistiria  durante todo o período colonial  e justificaria  a  consolidação de 
uma  Estado-Nação imperial  como o que a parcela  da  classe dominante ligada 
ao trono lutava para assegurar  em meio aos  levantes que se sucediam 
durante o período regencial  e os primeiros tempos do Segundo Reinado por 
todo o país (SÜSSEKIND, 1990, p. 37-38).

E, como já  fora dito, esperava-se que o IHGB fosse o locus fudamental 

para esta escritura da  história  da nação. Entretanto, subsistia no Instituto um  grande 

e fervoroso embate em torno das raízes da nacionalidade brasileira. De um lado, 

havia  aqueles que, tal como Varnhagen, atribuíam  nossas origens à descendência 

européia; outros, como o poeta Gonçalves de Magalhães, privilegiavam  os índios 

como matizes do Império do Cruzeiro. Muito embora houvesse uma calorosa 

demanda em torno do tema, a visão romântica de linha  indigenista prevaleceu, 

sobretudo a partir  de meados da década de 1850,  primeiro,  com o poema I-Juca 

Pirama de Gonçalves Dias, em seguida, com  os Timbiras, de Gonçalves Dias, e os 

romances Iracema e O Guarani, de José de Alencar, os quais nos apresentam  um 

amálgama entre o ideal do bom selvagem com o sentimento de brasilidade 

romântica, a exemplo do que já se lia em algumas das produções setecentistas,  como 

os poemas O Uraguai e Caramuru, escritos por Basílio da Gama e Santa Rita Durão, 

respectivamente.

Entretanto, o prevalecimento do índio como espécie de cavaleiro correto, 

corajoso e amante sincero, à  moda do ideal medievo,  de maneira alguma sobrestou 

Varnhagen, mesmo depois da recepção repleta de ressalvas da sua História geral 
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dentre os sócios do IHGB. Bem assim, Varnhagen sustentou convicto a sua oposição 

às manifestações e às celebrações literárias do índio como símbolo da brasilidade 

originária. Para  ele,  antes que destacar  aquela nódoa de sangue infecto, era 

necessário consolidar o projeto de construção nacional do Império destacando, 

sobretudo, aqueles que percorreram, descobriram  e subjugaram os índios, além, é 

claro, de enaltecer os europeus por mostrarem-lhes “o alfabeto sem  o qual os homens 

são como animais [e] igualmente diversos e bons hábitos, artes, costumes policiados 

para poderem  viver melhor” (GOMARA apud FERRO, 1996, p. 112-13). Para 

V a r n h a g e n , o s i n d í g e n a s b r a s i l e i r o s e r a m o s “ B u g r e s o u I n d i o s 

barbaros” (VARNHAGEN, 1857,  p.  XXVIII), cujos modos de vida eram suficientes 

para nos desenganar “do que é homem  sem os vinculos que o sujeitam civil,  moral e 

religiosamente” (id). De igual modo,

(...) os  Indios não eram os donos  do Brazil, nem lhes é applicavel como 
selvagens o nome de Brazileiros; não podiam civilizar-se sem a presença  da 
força, da qual não se abusou  tanto como se assolha; e finalmente de modo 
algum  podem elles  ser tomados para nossos guias no presente e no passado 
em  sentimentos de patriotismo ou em  representação da nacionalidade (ibid, 
grifo do autor).

Cumpre relembrar  que Varnhagen foi morar muito cedo, logo aos oito 

anos de idade, em Portugal. Aos 23  anos, em 1839, tornou-se sócio correspondente 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nos anos de 1840, de volta ao Brasil, 

freqüentou reuniões do IHGB, época em  que foi reconhecido como súdito brasileiro. 

Em  1854, em Madrid,  publicou  o primeiro tomo da sua Historia geral do Brazil/ isto 

é/ do seu descobrimento, colonisação, legislação,  desenvolvimento deste Estado,/ 

hoje Império Independente, escripta em presença de muitos documentos 

authenticos/ recolhidos nos archivos do Brazil, de Portugal, da Hespanha e da 

Holanda/ por/ Um socio do Instituto Historico do Brazil,/ Natural de Sorocaba.

E esta primeira edição trazia o polêmico “Discurso Preliminar”,  cujo título 

“Os indios perante a nacionalidade brazileira”,  é o desdobramento de outro texto 

publicado dois anos antes em Portugal e que também fora lido em duas sessões da 

Academia de História de Madrid. O discurso é um severo ataque ao indianismo 

romântico das letras brasileiras, desqualificadas como idéias extravagantes que 
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sofismavam  as verdadeiras convicções nacionais do Segundo Reinado. Por este 

argumento e pautado em  sentimentos “nobres, civis e patrióticos”, Varnhagen 

recomenda aos leitores que aceitem a individualidade do seu intento e façam  a devida 

justiça aos seus princípios.

(...) não por esta  ou  aquella passagem da  obra, mas pelo seu conjuncto! 
Oxalá, descubram  nella, atravez da  ostentação de uma tolerancia 
civilisadora, os sentimentos de patriotismo nobre e elevado que nos 
animaram; – não d’outro lamentável  patriotismo cifrado apenas na absurda 
ostentação de vil  e rançoso odio a tudo quanto é estrangeiro! (VARNHAGEN, 
op. cit., p. XI).

Há de se notar que, claramente, ele pretende vituperar os patriotas 

caboclos, nome usado por  Varnhagen para  detratar  os indianistas (Cf. MOREIRA, 

2010). E o ataque é direto ao autor do poema A confederação dos Tamoyos, 

curiosamente lançado à  mesma época  que a História Geral. Gonçalves de Magalhães, 

porém, não tardou em retrucar o historiador.

Nós que somos Brasileiros, porque no Brasil  nascemos, qualquer  que seja  a 
nossa origem indígena, portugueza, hollandeza ou  alemã, fazemos causa 
commum com  os  que aqui  nasceram antes de nós e consideramos como 
estrangeiros os mais homens (MAGALHÃES apud SCHWARCZ, 2003, p. 
367, grifos nossos).

Aliás, a  rusga do Visconde de Porto Seguro com Gonçalves de Magalhães 

vinha  se arrastando há alguns anos.  Em  carta ao Imperador D. Pedro II,  datada de 18 

de julho de 1852, Varnhagen adverte a Pedro II sobre as idéias subversivas veiculadas 

pelo poeta, defensor do indígena como representante da nacionalidade brasileira 

(LESSA, 1961, p. 187),  algo que o historiador tratava por “perigoso brasileirismo 

caboclo”. Leia-se o que o autor da História Geral escreve sobre A confederação:

Infelizmente está  o poema  mui  longe de poder, no mais minimo, aspirar às 
honras da epopéia nacional do século de Pedro 2°. Nem o assumpto da tal 
confederação bestial  é verdadeiramente épico. (...) nem o auctor, excepto na 
parte descriptiva, tem ao genero épico tendencia, nem  tem o saber, nem a 
robustez de princípios, nem a  generosidade e grandeza d’alma, que o gênero 
requer; pois é muitas vezes homem, e homem de paixões  pequeninas 
(VARNHAGEN apud ALMEIDA, 2008, p. 7)
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E mesmo em face da acusação de estrangeiro, a  qual lhe fez omitir  a 

inscrição do próprio nome na  História Geral28, Varnhagen diz que isto faz parte das 

misérias e das injustiças, que o obrigavam a parecer menos modesto do que seria. 

Todavia, é possível perceber aí a intervenção dos editores espanhóis hesitantes 

quanto ao sobrenome Varnhagen. Novamente em carta a  Pedro II, o historiador 

oitocentista explica a omissão da autoria:

Na  primeira  audiencia  que tive destes Augustos Senhores conheci  que se 
surprehendiam de não me achar estrangeiro ou  ao menos estrangeirado, e 
que não correspondia pessoalmente à idea que, pelo meu nome, haviam 
anteriormente formado, imaginando-me hollandez, segundo creio. (...) Sabe 
agora  V. M. I. uma das razões por  que eu  queria omittir o meu  nome na 
“História Geral  de História”, deixando ate de assignar  a dedicatória. Sem o 
meu  nome a obra  seria  apenas de um brazileiro ou do Instituto H. do Brazil; 
e, por conseguinte, de todo Brazil (id, p. 9).

Todavia desejasse ser reconhecido como um brasileiro ou mesmo como 

um  membro do IHGB, Varnhagen reclama ao imperador o descaso do Instituto para 

com a sua obra:

Que exemplos, Senhor, ‘a  futuros escriptores’ quer dar esse Instituto, que 
escolhi  para pedestal  do nome de V. M. I. na portada da  minha  obra! – Triste 
e esmorecido com  tanta  indifferença, ou talvez antes opposição e miséria, 
sigo entretanto agora com a  impressão mas  creio que V. M. I. não se Opporá 
a que eu  não o lance à fogueira inquisitorial do juizo publico, em quanto não 
receba, senão a censura do Instituto ao 1° [tomo da publicação], ao menos 
algumas palavras authenticadas delle, por  onde me conste se não levou na 
consideração que eu lhe quis  dar o título com que me apresento no 
frontispício, para  que no 2° volume eu  possa apresentar-me assim ou  de 
outro modo; v. gr. Com deshonras de ‘Ex-socio &c’. (ibid, p. 10).

Porém, conforme assinalou Pedro Puntoni,  a oposição de Varnhagen à 

representação indianista  e o tom  agressivo do “Discurso Preliminar” custaram-lhe 

muitíssimo, porque “uma vez protegida pelo Imperador, a tribo indianista  não 

aceitou a crítica  que lhe impunha o sorocabano e o relegou a certo ostracismo”. Foi 

graças a esta resistência, continua  Puntoni,  “que por  ocasião da  segunda edição da 

História  geral do Brasil [em  1857], Varnhagen amenizou o tom e retirou o ‘Discurso 

Preliminar’”  (www.brasiliana.usp.br/node/454). No entanto, dez anos depois no 

texto “Os índios bravos e o Sr. Lisboa”, uma espécie de revisão histórica sobre o seu 
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pensamento acerca  dos índios do Brasil, Varnhagen volta  ao mesmo tom 

característico do “Discurso Preliminar”: a severidade.

“Confesso que desde então”, diz ele ao rememorar  a própria vida  em  torno 

dos anos de 1840, “uma profunda mágoa e até um certo vexame se apoderou de 

mim”.  E prossegue, relatando as perdidas ilusões sobre os indígenas: “apesar  de ter  o 

Brasil  um  governo regular,  em tantos lugares do seu  território achavam-se e acham-

se ainda um  grande número de cidadãos brasileiros à mercê de semelhantes cáfilas 

de canibais” (VARNHAGEN, 1967,  p. 36, grifos nossos). Ao estudar a  presença 

indígena nas obras de Varnhagen, Laura Oliveira observou que o historiador 

ambicionava salvá-los do estado de selvageria em  que se encontravam e até insistia 

para que os membros do IHGB se dedicassem  copiosamente ao estudo das línguas 

indígenas como forma de catequese e civilização dos índios.

Ao indígena deveriam ser  fornecidos os meios  capazes de possibilitar-lhe o 
acesso à sociedade (...). Caberia ao homem branco facilitar e possibilitar  o 
acesso do selvagem à sociedade civil. Apenas o seio da sociedade poderia 
fornecer  abrigo a  tantos homens  desamparados, que viviam  nos matos 
devorando-se mutuamente, e impedir que desaparecessem  da face da  terra 
(OLIVEIRA, 2000, p. 82).

O “Discurso Preliminar” de 1854 era uma espécie de manifesto deste 

programa civilizador e tanto mais contrário a idéia de que os índios seriam  os 

verdadeiros brasileiros, os legítimos representantes da nacionalidade do Império. 

Tanto assim que Varnhagen julgava “estabellecer um systema que satisfizesse a um só 

tempo (...) á  philosophia, ao direito e á propria historia”  para justificar  as suas 

posições contrárias aos indianistas, as quais aparecem  problematizadas em sete 

pontos:

1. “Eram os  que percorriam o nosso territorio, á chegada dos christãos 
europeos, os seus legitimos donos?”;

2. “Viviam, independente da falta  do ferro e de conhecimento da  religião, em 
um estado social invejavel?”;
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3. “Esse estado melhoraria, sem o influxo externo que mandou a  Providencia 
por meio do christianismo?”; 

4.“Havia meio de os reduzir e amansar, sem empregar a coacção pela 
fôrça?”; 

5. “Houve grandes excessos de abuso nos meios empregados para essas 
reducções?”; 

6. “Dos tres principaes elementos de povoação, indio, branco e negro, que 
concorreram  ao desenvolvimento de quasi  todos os  paizes da America, qual 
predomina hoje no nosso?”; e, 

7.“Quando se apresentem discordes ou  travada luta  estes  tres  elementos no 
passado, qual  delles  devemos supor representante historico da nacionalidade 
de hoje” (VARNHAGEN, 1854, p. XIV-XV).

A partir  daí, Varnhagen apresenta os seus argumentos para, depois, 

defender quem  realmente contribuiu  para  a verdadeira honra do Império, para o 

Augusto Reinado de Pedro II, enfim, para a felicidade e glória da “Monarchia 

Brazileira”,  merecedora de extremos patrióticos e civilizados que se queria imprimir 

diferentemente dos elementos dissolventes, bárbaros e degradantes, característicos 

das sociedades indígenas (id., p. XVIII).

A par dos termos da boa sociedade oitocentista que dividia códigos de 

comportamentos baseados na concepção de civilização (MATTOS, 1987) e da 

associação dos indígenas à noção de primitivo, tomemos por objeto apenas o ponto 

número 2  (“Viviam, independente da falta do ferro e de conhecimento da religião, 

em um estado social invejavel?”). Ainda mais uma vez, Varnhagen se nos apresenta 

como um  dos apreciadores da  vida educada, na feliz expressão de Lúcia Batista 

Pereira das Neves, em oposição ao mundo da falta de ordem  (NEVES, 2002,  p.  97). 

Por  isto mesmo, comenta  Ronaldo Vainfas, Varnhagen reputou o início da história do 

Brasil  ao ano de 1500 porque, para o Visconde de Porto Seguro, os anos anteriores à 

data de descobrimento do país deveriam ser  assunto de etnólogos e não de 

historiadores. Afinal de contas, o sorocabano “julgava os povos indígenas bárbaros, 
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selvagens,  quase animalescos”, diferentemente do campo da literatura em  que “o 

indígena [era] cada vez mais alçado à categoria de símbolo romântico da 

nacionalidade originária” (VAINFAS, 2002, p. 367-371).

Pensando como Roger Chart ier (2007), Varnhagen estava 

preponderantemente dominado pelas experiências, produções e práticas comuns à 

cultura escrita e letrada do seu tempo, e esta, por  sua  vez, estava associada às práticas 

de civilidade e muitas vezes apareciam assentadas em  forma de manuais de bons 

costumes e tinham boa acolhida entre os nobres e os setores urbanos ascendentes. 

Estas publicações davam lições sobre “as regras de bem  comer, de higiene, do 

vestuário, da correta  forma de conversar e escrever, da adequada manifestação das 

emoções e sentimentos, do olhar  e da conduta moral,  sempre recomendando o 

controle das emoções intempestivas” (ABREU, 2002, p. 142).  Varnhagen julgava os 

índios desapossados de toda esta moderação e, por isto, nem  sequer lhes cabia  o 

nome de bárbaros, senão o de selvagens

Mantinham a antropofagia: desfiguravam-se horrivelmente, esburacando a 
cara: andavam geralmente nus; experimentavam toda a  sorte de privações, 
passando até por vezes fome, por execesso de imprevidencia; não castigavam 
os vicios, nem  premiavam  as virtudes; ou antes não reconheciam estas nem 
aquelles. Tratavam  as mulheres como escravas e eram viciosos contra 
naturam. Suas povoações consistiam  em  uns poucos de grandes ranchos ou 
casarões, em  que viviam aquartelados, todos juntos, sem que houvesse 
repartimentos  interiores, não usavam  nenhum metal. Emprehendiam  guerra 
por vingança  ou  por satisfazer  outros instinctos (...). Os prisioneiros eram 
sacrificados em meios de dansas e bachanaes. (...) Por outra: os nossos 
índios viviam (e alguns vivem ainda) no primitivo estado do homem  caído e 
manchado (VARNHAGEN, 1854, p. XVII).

Por  conclusões como estas,  havemos de concordar  com Havelock quando 

diz que a  idéia de civilização traz consigo a noção de literatura, de cultura letrada. E 

mais explicitamente, neste proceder,  “é possível discernir  a  influência de um 

pressuposto ou de uma série de pressupostos,  a  funcionar inconscientemente no 

espírito dos eruditos e historiadores, mais ou menos com o mesmo teor: toda cultura 

civilizada digna  desse nome deve ser  letrada” (HAVELOCK, 1996, p. 88). Deste 

modo, a escrita, a espacialização da palavra, como define Ong, minimiza as 

verbalizações orais, porque estas são pensadas como formas “desajeitadas e indignas 

de estudo sério” (ONG, op. cit,  p. 19); assim, a oralidade é vista como algo anterior  à 
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ciência, faz parte da magia e da irracionalidade, é primitiva, selvagem, sempre vista 

sob o ponto de vista de uma estrutura binária,  dicotômica  — ou de uma rede de 

oposições, como diria Bourdieu.  No entanto, “é preciso reconhecer a  natureza 

etnocêntrica do seu ponto de partida e o facto de uma tal dicotomização entre nós e 

eles restringir  o campo simultaneamente tópico e das suas explicações possíveis”, 

uma oposição e uma redução pensadas na “perspectiva do desenvolvimento [em  que] 

verifica-se a tentativa  de encontrar um  único ponto de ruptura” (GOODY, 1988, p. 

13).

Na Historia geral do Brazil, este ponto de ruptura situa-se na “origem do 

descobrimento da America central”, motivo pelo qual nossos índios não podem ser 

reconhecidos como “Brazileiros”, e porque também  não podem ser  tomados “em 

sentimentos de patriotismo ou de representação da nacionalidade”  do Império. Em 

suma, com o descobrimento, o Brasil estava integrado à história  da humanidade, 

segundo Varnhagen. Quanto ao problema da origem  dos índios, o Visconde de Porto 

Seguro inúmeras vezes afirma que esta não uma questão para  a história, mas para a 

“ethnographia”. A este respeito, Temistocles Cezar escreve um comentário curioso:

Não se tratava mais  nem de um problema teórico [a origem dos índios], 
muito menos de uma aporia. Varnhagen, tranqüilo em sua consolidada 
postura  anti-romântica e anti-indianista, havia, pelo menos para si  mesmo, 
provado, com  auxílio da história, da etnografia e da filologia comparada, a 
verdadeira origem  de nossos “selvagens”: ela estava lá, em algum  lugar 
remoto do mundo antigo, possivelmente em companhia dos  egípcios... 
(CÉZAR, 2009, p. 236)

Neste caso, a  distinção entre história e etnografia é mesma entre nós e 

eles, os civilizados e os selvagens, entre a boa sociedade letrada e a horda  de brutos, 

uma diferenciação feita “em  proveito da illustração do paiz” e com  um  recato especial 

à individualidade, ao estilo e à  linguagem  do seu autor, e cujo requinte dos temas 

eram  até então “philophica e profundamente pouco estudados”  (VARNHAGEN, 1854, 

p. IX). Portanto, não havia sofrido ainda esmero científico igual.

Com efeito, diante de todo o exposto aqui, caberia  a Varnhagen um 

comentário idêntico ao que Pierre Bourdieu  faz ao final de A economia das trocas 

lingüísticas.  Ali argumenta o sociólogo: “Tudo indica que Montesquieu, tomando o 
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sistema cartesiano como modelo,  quer fundar uma ciência dos fatos históricos capaz 

de perceber (...) as relações necessárias que derivam a natureza das coisas”.  Este 

expediente, prossegue Bourdieu, feito em nome da ciência  – melhor: na  fé no 

progresso por  meio dela  –, faz com  que Montesquieu ultrapasse “os limites do 

conhecimento científico, sucumbindo ao que vai se mostrar, aos olhos de uma ciência 

mais avançada, como uma forma de presunção  ou  de usurpação”  (BOURDIEU, 

2008, p. 180, grifos nossos). Com efeito, o pretenso avanço varnhageniano tende a se 

perder ante os objetivos políticos e ideológicos de se criar  a  boa memória Império e 

de se reinventar  a tradição nacional do Brasil. Por último, presumiu-se o lugar  da 

nacionalidade do Império e usurpou-se a cidadania de um enorme contingente 

indígena e, claro, de outros tantos, ideológica e politicamente excluídos.

Mas, se pensarmos como Bakhtin, principalmente em  Marxismo e 

filosofia da linguagem, havemos de requerer um aprofundamento do conceito de 

ideologia, uma vez que a arquitetura bakhtiniana avança para além  da hiperligação 

entre a estrutura social-econômica e sua reverberação na superestrutura ideológica. 

No caso do Segundo Reinado, seria  pensar além  da sua  conformação 

incorrespondente liberal-escravista  e atentar  para as suas formas signícas,  já  que a 

ideologia não é apenas falsa consciência ou  a expressão de uma idéia, segundo 

Bakhtin. Antes é uma “tomada de posição de posição determinada”, conforme 

assinala  Miotello, já  que os problemas ideológicos levantados pelo filósofo russo 

representam  a expressão,  a organização e a regulação de relações histórico-materiais 

dos homens.

Bakhtin e seus companheiros do Circulo (...) partem  do que já era  aceito pelo 
marxismo oficial – entender ideologia como ‘falsa  consciência’, vista  como 
disfarce e ocultamento da  realidade social (...). Entretanto, não concordam 
com  essa conceituação. Por isto destroem  e reconstroem parte dessa 
concepção, colocando-a ao lado da ideologia  oficial  a  ideologia  do cotidiano. 
A  ideologia  oficial é entendida  como relativamente dominante, procurando 
implantar  uma  concepção única  de produção de mundo. A  ideologia  do 
cotidiano é considerada como a que brota e é constituída  nos encontros 
casuais  e fortuitos. (...) De um lado, a  ideologia  oficial, como estrutura  e 
conteúdo, relativamente estável; de outro, a  ideologia do cotidiano, como 
acontecimento, relativamente instável; e ambas formando o contexto 
ideológico completo e único, em  relação recíproca, sem perder de vista o 
processo global  de produção e reprodução social  (MIOTELLO, 2010, p.
168-9).

95



Portanto,  o alinhamento signíco está  presente em  todas as relações sociais 

indistintamente.  Em verdade, diz Bakhtin, eles promovem  as interações entre as 

estruturas porque a linguagem é o fenômeno ideológico par excellence porque a 

língua é a “realidade material específica da criação ideológica”.

Um  signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 
reflete e refrata uma outra. Ele  pode  distorcer essa realidade, ser-lhe  fiel, ou 
apreendê-la de  um ponto de  vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos 
critérios de avaliação ideológica  (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, 
justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos 
signos: são mutuamente correspondentes. Ali  onde o signo se encontra, 
encontra-se também o ideológico (BAKHTIN, op. cit., p. 32, grifos nossos).

Em  última instância,  o signo é o terreno de embate da  luta de classes, em 

cuja arena a classe dominante “tenta tirar do signo seu caráter  plurivalente,  ocultar 

seus traços ideológicos e transformá-lo em monovalente” (SILVA, 2009, p. 167).  Por 

outro lado,  seguindo aqui o comentário de Rossi-Landi, a ideologia é uma 

racionalização do discurso, ou seja, trata-se de “uma sistematização teórica de uma 

atitude ou estado de falsa-consciência”,  que é uma perfídia “tornada falso-

pensamento por  meio da elaboração sígnica  e do uso da linguagem  numa língua, com 

tudo que isso comporta em  termos de condicionamentos quanto em  termos de 

possíveis mistificações” (ROSSI-LANDI, 1985, p. 136).

Varnhagen e o cânon da literatura brasileira ou os critérios 

de nacionalidade do Florilégio da Poesia Brasileira

Ainda  que se tenha Varnhagen como um grande paradigma oitocentista, 

há certo consenso na historiografia literária no Brasil quanto ao fato de que foi 

Machado de Assis quem iniciou (e profissionalizou) dentre nós a crítica literária. Com 

efeito,  o Bruxo do Cosme Velho, como diria Carlos Drummond de Andrade, 

inaugurou uma proposição mais lúcida  sobre a nossa identidade cultural através da 
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literatura, pois Machado viu na produção literária  de seu tempo aquilo que ele 

chamou  de “instinto de nacionalidade”. Assim, o escritor  e crítico viu naquele instinto 

um  certo “sintoma de vitalidade e abono do futuro” uma vez que as formas literárias 

que se lhe apresentavam naquele momento buscavam  “vestir-se com as cores do 

país”,  onde prosadores e poetas haviam de encontrar, seguramente, um “farto 

manancial de inspiração”  em que haveria de dar “fisionomia própria ao pensamento 

nacional” (ASSIS, 1959, p. 28).

Convém lembrar  que a  interpretação de Machado fez escola e, mesmo 

durante o século XX, as questões sobre a identidade cultural do Brasil seriam 

discutidas sob o signo da emancipação literária. José Veríssimo a Antonio Cândido, 

passando por  Araripe Júnior, Sérgio Buarque de Hollanda e mesmo Gilberto Freyre, 

figuras exponenciais da nossa  intelectualidade,  pensaram  a história da literatura 

brasileira por meio das conjunções unidade e autonomia, em  que havemos de 

perceber também alguns conceitos de extrato político, tais como a independência e o 

nacionalismo, mas ainda de natureza  estética, abordando temas candentes de 

nativismo e outras discussões sobre a língua – um  percurso teórico que aparece, por 

exemplo, na célebre História da literatura de brasileira de José Veríssimo, publicada 

em 1916, conforme o excerto abaixo:

A  literatura  que escreve no Brasil é já a  expressão de um  pensamento e 
sentimento que se não confundem  mais com  o português, e em  forma que, 
apesar da  comunidade da língua, não é mais inteiramente portuguesa. É isto 
absolutamente certo desde o Romantismo, que foi  a  nossa emancipação 
literária, seguindo-se naturalmente à  nossa independência política. Mas o 
sentimento que o promoveu e principalmente o distinguiu, o espírito 
nativista primeiro e o nacionalista depois, esse se veio formando desde as 
nossas primeiras manifestações literárias, sem que a  vassalagem ao 
pensamento e ao espírito português lograsse jamais abafá-lo. É exatamente 
essa persistência  no tempo e no espaço de tal  sentimento, manifestado 
literariamente, que dá  à  nossa literatura  a  unidade e lhe justifica  a 
autonomia (VERÍSSIMO, 1988, p. 2).

Como se vê, no primeiro quartel do século XX, o pensamento e o 

sentimento literários no país obviamente já  não se confundiam  mais com os de 

Portugal. Entretanto,  é necessário perceber que foi o advento do romantismo, 

durante a  segunda metade do século XIX, que possibilitou dentre nós a ruptura dos 

conceitos e padrões estéticos vigentes então e ainda devedores esteticamente das 
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letras portuguesas (SILVA, 2001). E o próprio Varnhagen nos vai saldar  esta 

independência literária pelo “enthusiasmo pêlas [coisas] da America”,  onde o nosso 

autor  sentia luzir  “a fé no desenvolvimento futuro da sua poesia”, principalmente 

aquelas composições mais limadas e mais “brazileira ao menos no assumpto”. Assim, 

Varnhagen esperava fazer com que o leitor do seu florilégio percebesse que, desde o 

século XVI, já se produzia  literatura no Brasil “sem ser só com as coisas de Grecia ou 

Roma”, mas, sobretudo, naquela época, ele o esperava demonstrar, os escritores já se 

inspiravam e produziam obras tiradas do próprio seio do país.

Lancemos as vistas pâra  o Brazil. Deus  o fade igualmente bem, pâra que aqui 
venham  as lettras a  servir de refugio ao talento (...). Deus o fade bem, pâra 
que os poetas, em  vez de imitarem  o que leem, se inspirem da  poesia  que 
brota  com  tanta  profusão do seio do proprio pais, e sejam  antes de tudo 
originaes, americanos (VARNHAGEN, 1850, p. XVII)

Em  uma passagem mais adiante, ele reforça que desgraçado será  o poeta 

que, ao invés de pautar-se nacional, se dedicar à “busca de assumptos alheios a  elle, 

pâra lhes prestar servil acatamneto” (id, p. XXXI).

Deste modo, os paradigmas da historiografia romântica literária  estavam 

postos: primeiro, o Brasil possui uma literatura original desde os tempos da 

Independência; segundo, havia no país já no período colonial motivos brasílicos que 

inspiravam os escritores. Neste sentido, Varnhagen sente-se à  vontade para oferecer 

uma solução ao problema da “divisibilidade das litteraturas portugueza e brazileira” 

que, segundo o seu juízo, poucos se encontravam  em condições de julgar porque 

atentavam apenas para a “uniformidade da língua”,  sem, contudo, se atentar  para os 

maneirismos que se afloravam na língua portuguesa falada no Brasil. E, assim, o 

historiador nos oferece pelo menos três razões para consubstanciar a sua proposição:

1.ª Deverão deixar de figurar  , nas histórias litterárias da  Prussia  e de 
Portugal, as obras dos  eminentes escriptores Humboldt e Prinheiro Ferreira, 
só porque estes, pâra terem mais leitores, as escreveram em francez?

2.ª Desaslitaram-se da litteratura portugueza o bispo Osorio e Paiva 
Andrada, porque escreveram em latim?
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3.ª É, por ventura, tão verdadeira, tão estricta essa identidade da lingua? 
Não ha no Brazil  nomes do paiz ali conhecidos, e cujo objecto é mais ou 
menos poetico, dos  quaes em Portugal a sua pronunciação dizem  que excita 
o riso? ((VARNHAGEN, 1850, p. VI)

Assim,  Varnhagen defende que há no Brasil uma nova poética que, embora 

ligada a Portugal pela persistência da  língua, estaria em pleno vigor graças aos temas 

nativos que “achavam-se no seu maior explendor” (id, p.  IX). Deste modo, não seria 

exagero considerarmos que o romantismo literário do Brasil representou  os desejos 

de renovação que, naquela época, estavam  influenciando toda a  atmosfera política  do 

Império; portanto, a história da cultura nacional que havia de ser  construída deveria 

representar  uma outra  independência, um  outro ideário artístico, e que não eram 

poucos os elementos da singularidade e do extraordinário no campo das letras: no 

Brasil  a natureza tropical era tão exuberante quanto a honra dos nossos heróis e a 

reafirmação da  nossa  identidade nacional e literária  havia de ser o nosso lastro 

identitário “superiormente espontâneo e sincero”,  a  fim de contribuir  “sem 

arrebiques”  para a justa independência estética e cultural do Império (VERÍSSIMO, 

op. cit, p. 30).

No entanto, foram muitos os que também subscreveram Veríssimo em 

suas opiniões sobre Francisco A. Varnhagen. E convém lembrar que crítico paraense 

lhe reconhecesse o ineditismo e a segurança das suas pesquisas, mas considera que a 

contribuição de Varnhagen para a história da literatura do Brasil era nenhuma, 

mormente precária ou  irrelevante. Veríssimo apregoava que o autor do Florilégio da 

poesia brasileira era “enodado” pela  “falta  de imaginação, fantasia  e estilo” (id., p. 

167). Todavia, a  notabilidade de Varnhagen no campo da historiografia literária  não é 

desprezível a este ponto, uma vez que o historiador contribuiu principalmente para o 

estabelecimento da edição de textos fundamentais ao conhecimento das nossas letras, 

conforme acentua Roberto Acízelo de Souza (2003). O mesmo sentimento é exposto 

por Ronald de Carvalho (1983) que considerou  os trabalhos de Varnhagen, sobretudo 

o ensaio de abertura do Florilégio, com0 uma grande contribuição à cultura do país.

Mas, antes disto, o próprio Sílvio Romero, em sua Introdução à história 

da literatura brasileira, de 1882, chegou a elogiar o valor documental da  pesquisa 

empreendida por Varnhagen, especialmente a sua erudição demonstrada no livro 
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Trovas e cantares de um códice do século XVI: ou antes,  mui provavelmente, ‘O 

livro das cantigas’ do Conde de Barcellos,  publicado em  1849,  em  que o seu  autor 

revela, segundo Romero, um esmerado domínio da língua dos séculos XIII e XIV. 

Porém, Sílvio Romero não percebe as mesmas qualidades no Florilégio, posto que lhe 

faltava  a verdadeira crítica  científica e havia  de menos a capacidade filosófica, a 

intuição crítica e as faculdades estéticas de concepção e forma. Enfim, o quanto havia 

no Florilégio, se não havia falta, tratava-se de mera repetição de outros.

De certo tempo a  esta parte, é de notar a  insistência  com que se tem  andado, 
com  evidente preocupação, a  proclamar  Varnhagen  o criador da história  da 
literatura  brasileira!... Criador... como e por  quê? Se a própria  História  geral, 
Varnhagen não a criou, como poderá ter  criado a história da  literatura? 
Varnhagen não fez mais do que, sem  plano, sem sistema, sem doutrina, sem 
filosofia, sem análise, sem  síntese, escrever meia  dúzia  de biografias 
destacadas de poetas e escritores e a  introdução da  seleta a que pôs o nome 
de Florilégio da  poesia brasileira: pouco mais fez do que repetir Barbosa 
Machado, Januário Barbosa, Norberto Silva, Pereira da Silva e outros  mais. 
Varnhagen não tinha  capacidade teórica  e filosófica, e pouco além  ia de 
pesquisas  puramente eruditas. Se fazer biografias e apurar datas e fatos 
anedóticos fosse criar  história  literária, não haveria livro mais fraco em  o 
gênero do que a  História  da Literatura  Inglesa – de Taine, porque ali  o 
grande mestre nem faz biografias, nem  apura  questiúnculas  bibliográficas 
(ROMERO, 2001, p. 117).

Para Antonio Cândido, o empenho historiográfico de Varnhagen no campo 

da literatura não é superior  ao trabalho de antologias, embora ressalte a contribuição 

daquele como erudito conhecedor dos cantores medievais e dos cronistas brasileiros. 

Cândido destaca-lhe ainda as contribuições que ofereceu ao conhecimento de autores 

como Gregório de Matos e Santa Rita Durão, e,  ainda que não concorde com  o que ele 

chama de aspecto nacionalista da  investigação literária  empreendida pelo historiador 

oitocentista, Antonio Cândido reconhece em Varnhagen a superioridade entre os seus 

pares oitocentistas, mesmo em face das concepções anti-indianistas do historiador.

Varnhagen não apenas escreveu monografias baseadas  nas  mais rigorosa 
investigação documentária; não apenas localizou e publicou  textos inéditos 
do passado, mas é autor  da História geral do Brasil, na qual  descreve e 
analisa o processo pelo qual o país  tornou  uma nação. Deste modo, fez no 
domínio da história, com  muito mais competência  e amplitude, o que os 
estudiosos da literatura procuravam  fazer ao seu  lado. (...) Varnhagen 
contribui  também para  os estudos literários (...), inclusive publicando textos 
medievais portugueses e textos brasileiros do período colonial. A  sua obra, 
tomado no conjunto, exprime a  ambição construtivas dessas gerações, que 
definiram  o que era a nacionalidade e a  literatura brasileira, procurando não 
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apenas  estabelecer o cânon  desta, mas interpretá-la  segundo o espírito da 
época, que em  crítica  preconizava o tratamento biográfico e a  definição do 
gênio nacional  por meio da  correlação com  a natureza  e a sociedade 
(CÂNDIDO, 2004, P.32-33).

Por  fim, Cândido atribui a Varnhagen o título de o verdadeiro fundador da 

historiografia  brasileira.  É escusado apontar que,  em busca do sentimento de uma 

tradição brasileira, a pesquisa histórico-literária de Varnhagen parece coadunar com 

o objetivo maior  de sua empresa historiográfica, isto é,  o estabelecimento de uma 

história  geral. Na verdade, ele não chega a nos apresentar  uma teoria geral da 

literatura brasileira, mas a antologia  Florilégio da poesia brasileira ou coleção das 

mais notáveis composições dos poetas brasileiros falecidos, contendo as biografias 

de muitos deles, tudo precedido de um ensaio histórico sobre as  letras no Brasil, 

aponta  alguns traços que constituem  o tema central da sua abordagem  crítica. 

Primeiro, era preciso estabelecer para o Brasil uma literatura independente; segundo, 

a tematização desta literatura deveria conter  as características próprias do país; 

terceiro, era urgente reconhecer a existência de uma literatura nacional no passado 

colonial do Brasil e determinar  as influências atuais; e quarto, corrigir as distorções 

que tomavam  os índios como os mais lídimos brasileiros, o que seria, em sua opinião, 

desprezar  todos os elementos da civilização, todos os preceitos da  religião, em  busca 

de uma originalidade temática contraproducente:

Não será um engano, por  exemplo, querer produzir effeito, e ostentar 
patriotismo, exaltando as  acções de uma  caterva  de canibaes, que vinha 
assaltar uma  colonia  de nossos antepassados só pâra os devorar? Deu-nos 
Deus a  inspiração poetica  pâra  louvarmos, pâra o magnificarmos pela 
religião, pâra promover a  civilização, e exaltar o ânimo acções generosas; e 
serão amaldiçoados, como diz o nosso poeta religioso, os vates em metros 
perigosos/ Que abusaram da musa. Infeliz do que della se serve pâra 
injuriar  sua raça, seus correligionários, e por  ventura a  memória de seus 
avós! (VARNHAGEN, 1850, p. XVI-XVII).

Deste modo, Varnhagen fez da  crítica literária  romântica uma espécie de 

tomada de consciência e de formação de um  ponto de vista que identificava a 

literatura clássica  à Colônia, posto que, diferentemente de autores como Gonçalves 

Dias, ele sentia  a  necessidade de uma outra  literatura, inspirada em moldes 

diferentes que não aqueles pressupostos pelos indianistas, para a nação. Baseado nas 
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sistematizações de Cândido (2007) e Roberto Acízelo Souza (2003), este momento 

fundador da historiografia  literária no Brasil contou  com  o imprescindível trabalho 

de compilação de textos empreendido por  críticos e escritores e reunidos nos 

chamados bosquejos, florilégios, parnassos e as galerias. Os bosquejos 

compreendiam um panorama geral, um compêndio no qual se buscava  esboçar  o 

passado literário com alguns apontamentos críticos mais elementares. Demais, os 

florilégios e parnasos eram  na  verdade antologias poéticas procedidas de prólogos 

que algumas vezes assumiam proporções de sínteses historiográficas.

Alguns destes preâmbulos, como é o caso do Ensaio histórico sobre as 

letras no Brasil, que antecede ao Florilégio  de Varnhagen, constituíam uma 

verdadeira declaração de princípios sobre os termos que deveriam orientar a 

literatura no país,  “envolvendo tanto reconstituições e avaliações do passado quanto 

projetos para as produções do presente e do futuro” (SOUZA, op. cit, p. 867). 

Finalmente, a outra modalidade crítica, aliada aos estudos sobre a vida dos escritores, 

eram  as galerias, as quais reuniam biografias de varões ilustres e brasileiros célebres. 

No seu conjunto,  estas produções revelam o empenho coletivo, quer seja dos 

literatos,  quer  seja  da crítica, de constituir  uma expressão literária genuinamente 

brasileira.

Graças a esta  verdadeira obrigação contraída  pelos críticos e escritores 

românticos é que, ao analisar  o movimento no Brasil,  Cândido nos fala de uma 

“literatura empenhada”  pela  construção de uma identidade nacional firmada no que 

havia  de peculiar  no Império depois do Sete de Setembro, posto que já  não se tratava 

mais, naquele momento,  de se tornar independente, mas, sobretudo, de consolidar  a 

autonomia conquistada por  meio de traços característicos e distintivos do país e 

também através de um sentimento de fidelidade à pátria e às suas tradições. E tudo 

isto dentro de um programa de expressão de uma realidade puramente individual.

Depois da  Independência  [este] pendor  se acentuou, levando a  considerar  a 
atividade literária como parte do esforço de construção do país  livre, em 
cumprimento a um programa, bem  cedo estabelecido, que visava a 
diferenciação e particularização dos temas  e modos de exprimí-los 
(CÂNDIDO, 2007, p. 26).
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Portanto,  o intento dos nossos literatos românticos era construir uma 

literatura totalmente brasileira e autenticamente vinculada a um projeto de formação 

da identidade nacional durante o Império, ainda que estivessem  divididos muitas 

vezes entre a busca obstinada de uma expressão literária singular  e a emulação 

deliberada dos paradigmas estéticos da  Europa, sobretudo da França e da  Alemanha, 

graças aos nomes de Chateaubriand,  Victor  Hugo, Goethe e Schiller,  os quais eram 

usados para “insuflar  na mocidade o gosto pelas coisas Brasileiras” (MACHADO, 

2001,  p. 231). Ou, nas palavras do cônego Junuário: “tornar ainda mais conhecido do 

mundo literário o gênio daqueles brasileiros,  que,  ou podem  servir  de modelos,  ou de 

estímulos à nossa briosa mocidade,  que já  começa a trilhar a estrada das Belas Letras, 

quase abandonadas nos últimos vinte anos dos nossos acontecimentos 

políticos” (BARBOSA, 2007, p. 45).

O cônego nos falará,  ainda, em  suas considerações, sobre a dificuldade de 

acesso às obras anteriores sobre a literatura no Brasil, a  precariedade da conservação 

dos textos, as vantagens da imprensa  e, principalmente, do amor à pátria que devem 

revelar as letras e do empenho civilizador a  que deve se dedicar  o organizador  de 

antologias e histórias literárias. Entrementes, o que há para acentuar é que, dentre 

nós, “a literatura é sempre algo profundamente empenhado na  construção e na 

aquisição de uma consciência nacional” e que, durante o romantismo, “tudo se 

banhou de literatura, desde formalismo jurídico até o senso humanitário e a 

expressão familiar dos sentimentos” (CÂNDIDO, 2007, p. 180).

Assim,  a idéia de construção de uma literatura genuinamente brasileira 

deve ser  percebida como um  conjunto, funcional e interligado, dentro de um 

complexo mais amplo e capaz de oferecer  a desejada consistência à  nacionalidade do 

país.  Dito de outro modo, a fundação de uma história independente e nacional exigia 

o estabelecimento de literatura nacional,  pois, como disse Maria Helena Rouanet, a 

partir da  década de 1820, todo e qualquer  letrado haveria de ser  convocado para o 

serviço à pátria,

(...) serviço este que consistia exatamente em desenhar-lhe um  rosto ou, em 
outras palavras, em  moldar a  sua  imagem  de realidade. Tal  projeto 
prioritário, considerado razão suficiente para  a criação de um  centro como o 
IHGB, está  estruturado sob as mesmas bases  da proposta pedagógica do 
século XVIII, sendo que a perspectiva  universalista  das Luzes vai  sofrer uma 
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espécie de tradução oitocentista, passando a se fazer em termos de 
nacionalismo. O que se pretende continua  a  ser  a  reunião de conhecimentos 
esparsos para transmití-los, organizados de modo sistemático, às gerações 
futuras.

Mas, em seu novo contexto, o termo conhecimentos deve ser entendido 
como qualquer elemento que possa servir  de material para a  construção da 
realidade nacional. E, nesse sentido, a  ordem  era  concentrar  esforços, como 
pregava  o próprio imperador, exortando os litteratos  do país a  não ‘dividir 
forças’, a  ‘concorrerem todos unidos’ para a consecução de ‘tão nobre, útil, e 
já difícil empresa’” (ROUANET, 1991, p. 100-101).

Todavia, poucos estudiosos perceberam  uma diferenciação curiosa entre as 

atividades historiográficas e literárias no oitocentos brasileiro. Em verdade, ambas 

fazem parte de um  processo diligente de constituição da nossa nacionalidade, porém, 

com  uma peculiaridade: o plano historiográfico, mais concentrado no campo político 

e, claro, estatal, não se apóia  sobre a  incompatibilidade ou  a resistência em  relação à 

metrópole portuguesa; antes, para a  história política e romântica  do tempo do 

Império, não há descontinuidade entre o Estado português e o brasileiro, posto que 

Portugal era a base sobre a qual se assentava o Brasil.

Entretanto, no campo literário, era imprescindível estabelecer a distinção, 

principalmente porque a cidadania da literatura, como apontam  os críticos, está 

posta  sob a  língua em que é praticada. Tratava-se,  portanto, de um  expediente 

interessante, um enredo complexo a que Rouanet chamou de “cabo de guerra da 

nacionalidade”...

(...) caracterizado por  toda  uma discussão centrada  no que era considerado 
indiscutível. Por um  lado, ninguém duvidava  que a independência  literária 
do Brasil  devia seguir  de perto, como sua conseqüência  necessária e natural, 
à  proclamação de D. Pedro I no plano político. Por outro, discutia-se 
incansavelmente para  decidir se ela já  havia sido realizada (e, nesse caso, era 
preciso determinar  quanto, e por quem) ou se ainda estava por  fazer  (id, p. 
186-187).

Deste modo, a pergunta que se faziam os românticos era: Portugal e Brasil 

falam a mesma língua, porém o que os distingue no campo literário? Uma solução era 

urgente encontrar e uma das alternativas fora  proposta também por  José de Alencar: 

a identificação com  a terra americana, ou  seja, a solução que ele sugere (e que 
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aparece com vigor  no livro Sonhos d’Ouro) propõe que a língua usada no Brasil 

independente é a  mesma utilizada  em Portugal, contudo, a realidade expressa pelos 

brasileiros era, de modo inteiro, diferente.

Os oráculos de cá, esses querem que tenhamos uma literatura nossa; mas é 
aquela que existia  em Portugal  antes da descoberta do Brasil. Nosso 
português deve ser  ainda mais cerrado, do que usam  atualmente nossos 
irmãos de além-mar; e sobretudo cumpre erriçá-lo de hh e çç, para  dar-lhe o 
aspecto de uma mata-virgem. (...) A  literatura nacional que outra coisa  é 
senão a alma da  pátria, que transmigrou  para este solo virgem com  uma  raça 
ilustre, aqui  impregnou-se da  seiva americana  desta terra que lhe serviu de 
regaço; e cada dia  se enriquece ao contacto de outros povos e ao influxo da 
civilização.

E de quanta valia não é o modesto serviço de desbastar  o idioma novo das 
impurezas  que lhe ficaram  na refusão do idioma velho com outras línguas? 
Ele prepara  a  matéria, bronze ou mármore, para  os grandes escultores da 
palavra  que erigem  os monumentos  literários  da  pátria. (...) Nas literaturas-
mães, Homero foi  precedido pelos rapsodes, Ossian  pelos bardos, Dante 
pelos trovadores.

Nas literaturas derivadas, de segunda formação, Virgílio e Horácio tiveram 
por precursores Ênio e Lucrécio; Shakespeare e Milton vieramn  depois de 
Surrey e Thomas  Moore; Corneille, Racine e Molière depois de Malherbe e 
Ronsard; Cervantes, Ercilla e Lope de Vega depois de Gonzales Berceo, Inigo 
Mendonza e outros.

Assim foi por toda  a parte; assim  há de ser no Brasil. Vamos pois, nós, os 
obreiros da fancaria, desbravando o campo, embora  apupados pelos  literatos 
de rabicho. Tempo virá  em  que surjam  os grandes  escritores para imprimir 
em  nossa poesia  o cunho do gênio brasileiro, e arrancando-lhe os  andrajos 
coloniais de que andam por aí  a  vestir  a  bela estátua  americana, a  mostrem 
ao mundo, em sua majestosa nudez: naked majesty.

(...) A  manga, da primeira vez que a  prova, acha-lhe o estrangeiro gosto de 
terebentina; depois de habituado, regala-se com  o sabor  delicioso. Assim 
acontece com  os poucos livros realmente brasileiros: o paladar português 
sente neles um travo; mas se aqui vivem conosco, sob o mesmo clima, 
atraídos pelos costumes da família e da pátria  irmãs, logo ressoam 
docemente aos ouvidos lusos os nossos idiotismos brasileiros, que dantes 
lhes destoavam a ponto de os ter em conta de senões.

(...) O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a  jabuticaba, pode falar 
uma  língua  com  igual  pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, 
a pêra, o damasco e a nêspera? (ALENCAR, 1977, p. 166-168).

Como se vê, especialmente pelo último parágrafo do excerto citado, a 

solução de José Alencar  para o problema da nacionalidade literária do Brasil se 

resolveria pela  adoção de um  vocabulário brasileiro, especialmente naquilo que o 

filólogo Gladstone Chaves de Melo (1951, p. 56) definiu  como o “gosto de Alencar 

pelos tupinismos”, isto é, para  criar uma língua brasileira Alencar se utilizou  da 
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mistura do português com  o tupi, como se pode observar  nestes trechos do romance 

Iracema:

Além, muito além daquela serra, que ainda azula  no horizonte, nasceu 
Iracema(...). Iracema, a  virgem  dos  lábios de mel, que tinha os cabelos mais 
negros que a asa da graúna e mais  longos que seu  talhe de palmeira  (...). O 
favo de jati  não era  doce como seu  sorriso; nem  a  bunilha  recendia  no 
bosque como seu  hálito perfumado. (...) Quando a nambu  levanta, ele cai das 
nuvens e rasga  as entranhas da vítima. O guerreiro tabajara, filho da serra, é 
como o gavião. (...) O coração de Iracema está como o abati  na água  do rio 
(ALENCAR, 1951, p. 11).

Verdes mares bravios de minha  terra  natal, onde canta  a jandaia  nas frondes 
da  carnaúba; verdes  mares, que brilhais como líquida esmeralda aos raios do 
sol  nascente, perlongando as alvas praias  ensombradas de coqueiros (id., p. 
28).

De certo modo, Varnhagen também  percebe as peculiaridades da  língua 

portuguesa em solo brasileiro,  principalmente pela necessidade de se exprimir em 

uma realidade nova.

(...) E a lingua  portugueza, disse um  illustre brazileiro polyglota  e 
encyclopedico, bella, rica e sonora; menos dura e tarda que a allemã e a 
ingleza; mais energica  e variada  ao ouvido que a  italiana, mais  suave e 
natural que a castelhana, e superior em tudo á franceza.

Na  passagem  para o Brazil  antes de aqui se aclimatar  se modificou ella, 
sobretudo na  pronunciação, um  pouco; ja  pela maneira como nosso 
differente clima  operaria sobre os orgãos  da fala, ja  pelo trato de muitos 
castelhanos tambem colonos e pelo do dos habitantes da terra; ja finalmente 
pela necessidade de adoptar nomes novos para novas ideas, o que fez passar, 
não só a Portugal, como a toda a Europa, muitos vocabulos que são 
exclusivamente do Brazil; taes como: tapioca, mandioca, cajú  , guaiaba, 
capim, jacarandá, etc (VARNHAGEN, 1854, p. 83).

Ainda  no campo dos estudos da linguagem, Varnhagen nos diz que ainda 

que a língua portuguesa estivesse “bastantemente formada”  durante o século XVI, 

aquele “polimento” literário, tão necessário ao desenvolvimento das línguas, não 

passara ao Brasil com  os novos colonos, posto que à  antiga  colônia vinha-se apenas 

para “buscar cabedaes, fazer fortuna”, o que serviria para  atrair  aventureiros, mas de 
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maneira alguma despertava  a  atenção dos litteratos, que são aqueles buscam alcançar 

mais alto,  porque “não é aos gôsos, nem  mesmo ás glórias terrenhas a que aspira[m], 

é á  glória immortal”  (VARNHAGEN, 1854, p. 83). p. X). Ademais,  Varnhagen ressalva 

que a atividade literária na colônia só se inicia da guerra com os holandeses em que 

se lhe desperta o ânimo narrativo e as artes do engenho, pois ajudou a  despertar  o 

povo e servir-lhe como tônico e motivo de inspiração,  de regeneração literária  e 

mesmo moral (id, p. XIX).

Diz Varnhagen que a atividade intelectual dos primeiro anos da 

colonização é acanhada, pois ao Brasil não passaram  poetas e, assim, era necessário 

que o país se civilizasse, mas, enquanto isso não acontecesse, a atividade poética 

ficava circunscrita à sensaboria das composições indígenas. Por outro lado, ele 

propõe que o primeiro impulso da  poesia no Brasil tenha sido dado pelos 

missionários jesuítas.

(...) Os indigenas  tinham um genero de poesia, que lhes servi  para o canto: os 
seus poetas, presados até pelos inimigos, eram os mesmos musicos ou 
cantores, que em  geral  tinham  boas vozes, mâs eram  demasiadamente 
monotonos (...). O assumpto das cantigas era em geral  as façanhas de seus 
antepassados; e arremedavam  passaros, cobras e outros animaes, trovando 
tudo por comparações, etc. (...) Os  jesuítas, conhecendo éstas tendências, 
trataram de empregar a  musica  e a  poesia  como meios de cathequese. Nos 
seus collegios começaram logo a ensinar a  cantar aos pequenos 
cathecumenos filhos  da  terra, e, mais tarde cumpunham até comedias, ou 
autos sacros, pâra elles representarem (ibid, p. X-XI).

[E] voltando aos  tempos em que deixámos as  lettras e a  poesia  entregues aos 
desvelos dos  Jesuitas: é sem dúvida, que dos collegios dêstes que se haviam 
apoderado da  instrucção da  mocidade sairam os  primeiros humanistas, e os 
primeiros poetas do que produziu o Brazil (ibid, p. XVII).

Todavia, em vários momentos,  Varnhagen declara a “pobreza”  e “fastigio” 

das línguas indígenas e reconhece a importância do colonizador em tê-las suplantado. 

“melhor o tinha  disposto a  Providencia  em  favor  da  futura  unidade da actual nação 

brazileira, que fala toda  a mesma lingua, e professa,  Deus louvado, a mesma 

religião”  (ibid, p. 231).  Para ele,  o estado de indigência das línguas indígenas revelava 

as condições em que viviam, pois:
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(...) falavam uma lingua inteiramente desconhecida, e tinham usos estranhos 
a todo o mais gentio do Brazil. Não construiam  tabas  nem  tujupares; não 
conheciam a rede, e dormiam no chão sobre folhas; não agricultavam; 
andavam  em pequenos magotes; não sabiam  nadar, mas corriam muito, não 
havendo outro meio de se lhes escapar  mais do que o de entrar n’agua, se a 
havia  perto; arrancavam a  fala com  muita força desde a  garganta; e (o que 
era mais para temer) eram  anthropophagos, não por  vingança  e satisfação de 
odios inveterados, mas por gula.

Tudo induz a  acreditar que eram da  mesma nação representada pelos 
chamados agora Puris, que tambem, como este nome o expressa , são 
gulosos de carne humana, e preferem, como se conta dos tubarões d'Africa, á 
carne dos brancos a  dos negros, a  quem designam por  macacos do chão. É 
horroroso escrevel-o; e asseguramos que o animo quasi  se nos  soçobra ante 
semelhantes factos; mas o amor  á  verdade e o desejo de nos justificarmos do 
porque não admiramos a  salvageria, e attribuimos o estado social  e parte do 
que chamamos humanidade e caridade ao beneficio das leis e ainda mais da 
religião, nos obriga a não occultar os argumentos que nos movem.

Nem  se diga que nisso attentamos contra  o Criador, que segundo a  nossa 
mesma crença o homem  depois da  mancha da  e do vicio do peccado de 
nossos primeiros pais, não pode purificar-se senão pela agua do baptismo, e 
a graça  da revelação. Onde estavam  e como vieram do senão estes  alarves 
tapuyas que primeiro chegou á costa  junto do rio das Caravelas? eis  o enigma 
que só por  conjecturas pode explicar-se. A  estranhesa da  lingua, e sobretudo 
o ser  muito guttural, nos deve fazer crer que elles  eram garfo extraviado de 
algumas das raças  meridionaes patagonicas  ou  araucanas (VARNHAGEN, 
1850, p. 242-243).

Ainda  que seja forçoso atribuir  aos índios brasileiros a ascendência 

mediterrânea,  a  interpretação e o critério de nacionalidade de Varnhagen recoloca o 

tema da separação entre as literaturas portuguesa e brasileira, cuja diferenciação que 

ele estabelece é feita  pela via da lingüística. Demais,  segundo nosso autor, língua e 

literatura são vértices de um  mesmo ângulo,  uma vez que contribuem  para o que há 

de “perduravel para  sempre nos fastos da  Historia universal e na do progresso do 

espirito humano” (id, p. 304). No entanto, como homem de história, i e. de sciencia, 

Varnhagen nos concita a algo que a tradição intelectual vinha tentando manter  em 

separado desde o século XVIII: a distinção entre o texto ficcional e o relato científico, 

entre a história e a literatura, enfim. Mas, naquele momento, a literatura surge com a 

tarefa de colmatar uma lacuna na  qual a história  ou  mesmo a  geografia eram 

incapazes de corrigir ou completar,  embora a  literatura não fosse própria de 

comprovar a veracidade daquilo que apresentasse (ROUANET, 1994)
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Acrescente-se a este quadro aquilo que Manoel Luiz Lima Salgado 

Guimarães (1988) já observara: todo o esforço científico da história  e da  geografia 

estavam reunidos no quadros do IHGB, mas seus colaboradores também  eram  os 

mesmos homens da literatura. Ou seja, o esforço era fundamentalmente ainda mais 

conjugado.  Enquanto a história e a geografia  deveriam  oferecer  as coordenadas de 

tempo e lugar,  a literatura, por sua vez, haveria de colorir  “o tempo em  que a história 

tratava de levantar e atestar, e o espaço que a geografia cuidava de explorar e 

registrar”. Portanto,  a função da literatura era justamente a de tornar efetivo o 

“traçado inicial, povoando-o de elementos familiares, capazes de aproximar a 

imagem representada  da experiência real com  que [com a qual] todos pudessem [se] 

identificar”  (ROUANET, 1991, p. 106), posto que dariam “forma a  pátria brasileira”, 

como diria José Alencar.

Assim  é que a literatura (e, claro, a  crítica literária) participa desta aliança 

com  as ciências sociais com o objetivo de forjar a consciência  nacional do Império, 

especialmente na segunda metade do século XIX. Porém, mais interessante ainda é a 

coincidência do nome de quem  inaugura ambos os campos de crítica e de 

historiografia  literárias no Brasil: Francisco Adolfo de Varnhagen, tido como nosso 

primeiro historiador e considerado o autor da primeira  obra de história da nossa 

literatura, o Florilégio da poesia brasileira de 1850.

Pensando como o grande crítico de arte inglês, John Ruskin (2010), para 

quem a força  de uma nação estaria consorciada entre os seus escritos de história, 

literatura e arte, Varnhagen, embora soubesse das diferenças entre os campos da 

história, da geografia  e da literatura, bem  ao gosto do imperador  Pedro II, concitava, 

indistintamente,  os homens de letras  do Império a  escreverem  o grande romance 

histórico do Brasil: a sua verdadeira história nacional, o que configurava mais do que 

o uma tarefa  de conhecimento, mas de um percurso de reconhecimento — para 

lembrar aqui a asseveração de Paul Ricouer (1994) —, donde uma identidade 

narrativa  se projeta como identidade nacional e,  finalmente,  pode postular o estatuto 

de realidade e o leitor  possa declarar reconhecer-se em determinado acontecimento 

tomado em  determinada narrativa. Um reconhecimento que é menos intelectual ou 

estético,  mas doméstico e já quase inverossímil, nas palavras de Edgar Salvador de 

Decca:
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A  busca  da identidade nacional é um produto do século 19 e esta  marcado 
por este profundo romantismo que acabou por transformar a  história 
brasileira  numa lenda de cunho familiar, onde um mandato utópico é 
transmitido de pai  para filho alcançando finalmente o neto. Com  este filho, 
finalmente, construir-se-á uma identidade nacional pautadas por [essas] 
duas  características (...): a  necessidade obsessiva de falar de si  mesmo, 
realçando a diferença pelo exótico, e a representação do nacional pelo 
parâmetros da modernidade européia parisiense e não paterna e portuguesa.

[E menos ainda] os habitantes naturais das Américas, os ameríndios, como a 
população negra, transplantada da  África e escravizada, [porque] não 
poderiam  ser  portadores da idéia de identidade nacional, [já que] não foram 
considerados aptos  para se emancipar. (...) Neste sentido, tanto o discurso 
histórico como a narrativa  literária atuaram  no sentido de reforçar  a idéia  de 
uma  origem  da nação através de um  contato fundador entre o elemento 
branco e o aborígene americano (DE DECCA, 2002, p. 20-21).

No caso de Varnhagen e em  que pese a sua historiografia literária, o 

Florilégio...  reforça as noções de origem  da nacionalidade literária brasileira já no 

século XVIII,  porque era  objeto de uma nascente consciência nacional com 

motivações estéticas e lingüísticas próprias e, portanto, diferenciada da literatura 

portuguesa. Na  verdade, o historiador sorocabano está  seguindo o modelo como o 

que os românticos franceses faziam  com os enfoques medievais,  porém, como no caso 

brasileiro obviamente faltava-lhe um cadinho medieval para ambientar a 

ancestralidade nacional, Varnhagen o foi buscar no passado colonial brasileiro, 

período em que,  segundo ele, forjaram-se nas letras do Brasil julgamentos peculiares 

e a  própria busca da autonomia literária, uma vez que já se tematizava  episódios da 

vida colonial. Tudo isto com uma inesgotável resistência ao indianismo,  a quem  ele 

injuriava pelo nome de “caboclismo”.

Seguindo as apreciações de Clado Ribeiro Lessa, Wilson Martins, Américo 

Jacobina  Lacombe, José Honório Rodrigues e Arno Wheling, é possível sumariar em 

pelo menos quatro pontos a negação do indianismo por Varnhagen:

a) os índios não eram  autóctones, mas apenas os “últimos invasores” de 

sucessivas migrações de origem asiática e européia, não sendo, pois, 

representantes de uma “nacionalidade brasileira” pré-colonial;

b) não se deve confundir a inspiração nacionalista, fruto de 

amadurecimento de uma identidade cultural, com a  exaltação do 
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primitivismo. Estaria errado um poeta que, para “ostentar patriotismo”, 

elogiasse a ação de canibais que massacravam os portugueses; 

c) defender o indianismo não era apenas erro histórico, mas um risco 

político para a obra de consolidação do Estado Brasileiro;

d) não obstante, como cultura  diferente da  européia e participante, mesmo 

secundariamente, da formação do país,  os indígenas deveriam  ser 

estudados etnograficamente, em seus costumes e línguas.

De certo modo, quando Varnhagen publicou em  1850 o Florilégio da 

Poesia Brasileira,  o parâmetro nacionalista já havia sido fixado como o critério para 

as coleções poéticas.  O livro teve sua publicação em  dois tomos em Lisboa e um 

terceiro em Madrid, e o autor nos apresenta a sua obra como uma reunião do que 

havia  de mais americano até então, com uma rejeição imediata  à denominação de 

parnaso.  Duas posições com as quais esperava Varnhagen contribuir para a discussão 

em  torno da separação entre a  literatura do Brasil com  a literatura de Portugal, cuja 

referência esta  na opção entre florilégio e parnaso, para  distinguir-se do Parnaso 

Lusitano do visconde de Almeida Garrett.

O leitor perdoará a  pretensão do título que vai no rosto. Intitulamos este 
livro — Florilegio da  Poesia  Brazileira — mas repetimos que não queremos 
por isso dizer, que offerecemos o melhor desta, porém sim  (com  alguma 
excepção) o que mais maericanos tivemos. Escolhemos as flores, que 
julgámos mais  adequadas para o nosso fim, embora  seja algumas menos 
vistosa, outra pique por  mais espinhos, esta não tenha  aroma, aquella pareça 
antes uma descorada  orchydea, e aquell’outra  uma parasyta creada com 
ajuda de seiva alhêa, etc.

Não chamâmos Paranaso a ésta  collecção, pelo mesmo motivo de estarmo 
um  pouco em briga  com a  mytologia, e por devermos distinguil-a de outra 
anterior, que leva aquelle titulo (VARNHAGEN 1850, p. IV-V).

Por  outro lado, Varnhagen também  prescreveu duas condições para  que as 

obras fossem inseridas na sua coleção: aquelas que abordassem temas brasileiros e 

aquelas em que os autores fossem  nascidos do Brasil.  Desta maneira, ele consagrou 
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os critérios de avaliação e de identificação da literatura nacional e consolidou o 

paradigma, o cânone, do romantismo, o que mais tarde viria a ser o argumento de 

autoridade para as abordagens da história literária. Quanto àquela  abordagem dos 

temas, o caminho encontrado fora justamente a ênfase na  peculiaridade da natureza, 

ao modo como sugerira Ferdinand Denis.

O Brasil, que sentiu a  necessidade de adotar instituições diferentes daquelas 
que lhe foram  impostas pela Europa, experimenta já  a necessidade de ir 
buscar sua inspiração poética  a fontes  que realmente lhe pertencem; e na sua 
nascente glória ele nos dará, em breve, as obras-primas desse primeiro 
entusiasmo que atesta  a juventude de um  povo. (...) Nessas belas paragens, 
tão favorecidas pela natureza, o pensamento deve alargar-se como o 
espetáculo que se lhe oferece; majestoso, graças às obras-primas do passado, 
tal pensamento deve permanecer  independente, não procurando outro guia 
que a observação. Enfim, a América deve ser livre tanto na sua poesia  como 
no seu governo. (DENIS apud CANDIDO, 2007, p. 36)

Portanto,  durante o oitocentos, não é brasileiro quem não exalta sua 

natureza. “Seu realce, emotivo e inflamado, serviria não só de parâmetro para que o 

estrangeiro reconhecesse a letra brasileira,  como para  que o próprio brasileiro aí 

encontrasse a imagem  que se pretendia fixar  no país” (LIMA, 1996, p. 16). Em 

Varnhagen, o topos da natureza tropical tem a mesma fortuna.

A  America, nos  seus differentes estados, deve ter uma poesia, principalmente 
no descriplivo, só filha  da contemplação de uma  natureza nova e virgem ; 
mas enganar-se-ía  o que julgasse, que pára ser  poeta original havia  que 
retroceder  ao abc da  arte , em  vez de adoptar, e possuir- se bem  dos preceitos 
do bello, que dos antigos recebeu  a Europa. O contrário podia  comparar-se 
ao que, para buscar originalidade, despresasse lodos os  elementos da 
civilisação, todos os preceitos  da  religião que nos transmittiram nossos pais 
(VARNHAGEN 1850, p. XVI).

Logo, a valorização da natureza  foi o primeiro elemento que se 

internalizou entre nós como critério da nossa brasilidade e que deixaria  de ser um 

tema apenas literário (ou histórico), mas fundamentalmente político. E isto nos ajuda 

a entender até as críticas que Machado de Assis recebeu seus  contemporâneos, dada 

a ausência de paisagem em seus livros, afinal o culto da natureza calhou  de ser o 

elemento pelo qual se distinguia e se notabilizava o intelectual no Brasil.
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C O N C L U S Ã O
O  p o l í t i c o  e  o  l i t e r á r i o  n o  B r a s i l  i n v e n t a d o  p o r 

V a r n h a g e n

Los inventores, dice Leibniz, “procesan la verdad”, 
inventan el camino, el método, la técnica,

el dispositivo proposicional,
dicho de otro modo, instalan e instituyen.

J. Derrida

O escritor brasileiro guardou sempre
algo daquela vocação patriótico-sentimental.

Antonio Cândido

Varnhagen, um semióforo?

Em  seu pequeno ensaio “História do povo brasileiro”,  Marilena Chauí 

analisa o mito fundador  da nacionalidade do país e desenvolve a idéia da nação 

brasileira como “semeiophoros”,  uma palavra polissêmica de origem  grega e que, 

segundo o nosso alvitre, pode ser definida  com algo fecundo do qual não cessam de 

brotar efeitos de significado (CHAUI, 2001, p. 11-30). E isto nos faz lembrar as 

noções de memória e discurso. Principalmente porque, de acordo com a tradição 

crítica recente, todo gênero de discurso mantém relação direta com a memória. 
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Todavia é necessário observar que muitos enunciados são preservados, enquanto 

outros não. Para Charaudeau & Maingueneau  (2004) os termos desta  conservação 

estão ligados à própria identidade dos discursos, o que pode ser  percebido quando 

Michel Foucault (2004) diz que os jornais diários são discursos imediatamente 

perecíveis, enquanto os chamados discursos constituintes (a  literatura, a ciência, o 

direito e a religião) permanecem. É que estes discursos têm  uma relação privilegiada 

com  a memória, eles aguçam  a curiosidade e provocam interesses “que os retomam, 

os transformam ou falam  deles”, isto é, “são ditos, permanecem  ditos e estão ainda 

por dizer” (id., p. 22).

Se pensarmos os discursos constituintes como possibilidade retentiva e 

reminescente, veremos que eles são, na verdade,  memória de (e para) outros 

discursos. Entretanto, para se medir  esta  interação, é preciso compreender o espaço 

social onde os estão situados aqueles que produzem estes discursos, suas relações de 

força, suas estratégias e seus mecanismos de reprodução. Noutras palavras,   é preciso 

compreender  o campo de produção cultural dos discursos, suas especificidades e 

também o capital simbólico de seus produtores.  Uma vez que as bem  sucedidas 

realizações de quem produz os discursos transformam-se em  elementos de referência 

para outras ações futuras (BOURDIEU, 2004), ou seja, se tornam  discursos 

constituintes.

Em  vista disto e pensando em Varnhagen, nos é possível perceber  que os 

seus textos firmam-se numa tradição, mas puderam  criar, gradualmente, a sua 

própria  tradição. Detentor  de uma obra rica e aberta,  Varnhagen permite as mais 

diversas interpretações e apreciações, cada geração pode atribuir-lhe novos 

significados e dela extrair  ressonâncias condizentes com  sua época. Desde o século 

XIX até hoje,  seja para elogiar ou depreciar, a  sua obra se fez presente,  primeiro nos 

trabalhos biobliográficos dos membros do IHGB e ainda pela própria historiografia 

brasileira acadêmica do século XX. Entretanto, embora se perceba a prevalência de 

Varnhagen em  nossos modos de enquadrar a história  da  sociedade brasileira, existem 

poucas publicações sobre o historiador  sorocabano. A quantidade de artigos é vasta, 

porém observa-se que pouca coisa existe no campo da reflexão epistemológica.

Muito se escreveu sobre a  invenção nacionalista de Varnhagen, sobre o 

percurso que se lhe estende entre os tons narrativos da identidade nacional brasileira 
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à estrutura  do poder político do Império.  Porém, sem dar contar de que isto tratava-

se de um arranjo teorético em que se vê conciliadas a  teoria e prática históricas, 

ambas pensadas pela institucionalização da experiência  histórica como fonte de 

legitimidade das condições em que ela se realizava. E que, por  outro lado, a 

historiografia  literária praticada por ele é também um  dos aspectos constitutivos da 

sua ambição em pautar, no conjunto de sua obra, uma verdadeira história geral do 

Brasil, isto é, de construir a biografia da nação.

Na  tentativa  de construir esta  biografia, procura-se juntar elementos, 
eventos, sinais que sirvam de “testemunho”  e justifiquem  a  nacionalidade 
nascente. A  constituição dessa biografia é uma  tarefa de gerações, de tal 
forma  que ao passar o tempo, à  força da  constante repetição desde as 
primeiras letras até os bancos da universidade, com  graus variados de 
acuidade e sofisticação, forjam- se determinados estereótipos, determinados 
temas que passam a ter um peso suficientemente marcante para dar 
consistência a um corpo que há pouco não existia.

Aos poucos passa-se de hipóteses, de hipóteses, de suposições a  afirmações, 
e a colônia  é posta como um antecedente da nação. Constroem-se histórias 
nacionais  e uma “história  geral”  passa  por um somatório dessas histórias 
nacionais. A partir  desta  perspectiva  a época  colonial  perde sua  historicidade 
e passa ser  um “momento”  da história  nacional, e essa, por sua vez, pelo fato 
mesmo de apresentar-se como “nacional”, unifica, homogeneíza, seleciona 
eventos supondo sempre uma  direção unívoca, em  que, mais uma  vez, em 
nome da  “história nacional”  elide-se a própria história (SILVA, 1997, p. 
13-14).

Assim,  como que a mapear o desvendamento do processo de gênese do 

Brasil, um  dos objetivos do nosso estudo foi demonstrar que a  história praticada por 

Varnhagen fora pensada como a concepção exemplar do processo civilizador 

estabelecido desde os primeiros anos da colonização. Entretanto, buscávamos ainda 

observar como os princípios defendidos por ele no campo da  história da literatura 

puderam ser  considerados como fundadores de uma corrente ainda hoje 

considerável,  na medida em que se constitui como uma ordem de discurso e 

estabeleceu vínculos entre as práticas discursivas e os poderes que as permeavam. 

Isto porque,  em  ultima análise, o discurso historiográfico varnhageniano seria uma 

espécie de declaração de poder e uma reivindicação de autoridade absoluta e seletiva,
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(...) onde se procurou pinçar, no “vertiginoso repertório” do passado, os 
esclarecimentos que pudessem  auxiliar na  definição do presente. A  nortear a 
organização do “estoque”  das lembranças, estava  a  necessidade de levar 
adiante o projeto político iniciado em 1822 (GUIMARAES, 1995 ,p. 517).

E isto explica, por exemplo,  todo o interesse do historiador sorocabano em 

delinear  as origens do Brasil e fundamentar a memória de sua independência  política 

e cultural. Um panorama que se pretendia racionalista e metódico tal como se 

desenvolveu ao longo do século XIX na Europa,  quando foram estipulados os 

parâmetros normativos para o chamado moderno tratamento da história.  A partir 

daí, o discurso historiográfico passaria a ser tratado como objetivo, técnico e 

científico. “O que significava”, segundo Hannah Arendt, “uma atitude de perfeita 

distância com a qual ele [o historiador] deveria  seguir o curso dos eventos conforme 

foram revelados em sua fontes documentais” (ARENDT, 2007, p. 79).

Nos trópicos, a historiografia romântica  buscou estabelecer uma relação 

entre a  história e a  literatura por  meio de aspectos nacionais e como eixo central da 

uniformidade que se queria empreender. Nas palavras de Evaldo Cabral de Melo, o 

Império do Brasil “era o Estado sucessor  de Portugal na América e somente a 

colonização lusitana poderia ter garantido a unidade nacional”, um argumento mais 

que suficiente para a historiografia imperial “desqualificar as outras experiências 

coloniais” (MELLO, 2008, p. 325). E, assim, chegamos ao modo com que o 

romantismo oitocentista,  pautado nos termos da boa civilização e contrário a 

desordem  e a demagogia do incultos, como diria  Varnhagen, lidou com as letras para 

consecução da nossa historiografia política e literária.

Contudo, o nosso percurso apontou que o pensamento histórico defendido 

por Varnhagen, defensor  da cientificidade, da independência entre o fato histórico e o 

historiador e da coleção documental,  tornou-se deveras impertinente. 

Principalmente,  por  ter  se preocupado tanto com o “ídolo das origens”, para lembrar 

aqui a curiosa expressão de Marc Bloch, usada para demonstrar  quanto o passado 

fora muitas vezes empregado para explicar o presente no propósito de o justificar ou 

de o condenar (BLOCH, 1997).

Já quanto à análise literária, a crítica de Varnhagen tornou-se ainda mais 

problemática. Em  primeiro lugar  porque estava fundamentada numa leitura deveras 
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elementar,  posto que a análise empreendida  transcendeu o objeto para algo estranho 

dele e muitas vezes anacrônico, sem integrar-se a seu tempo nem  tampouco levar-se 

em  conta que a literatura oferece um testemunho elaborado e complexo, e que é 

muito mais significativo do que reflexo direto da prática social.

Lembremos que Varnhagen foi buscar nos séculos XVII-XVIII os 

caracteres da brasilidade por entender que ali já  havia os modelos indiciários da 

nacionalidade do Império, pois,  segundo ele, o seiscentos e o setecentos já nos 

oferece pelas letras a idéia de legado e herança de formação do Brasil como corpo 

político e cultural autônomo. Haveria deste modo, então, continuidades entre a 

colônia e nação independente. Entretanto, segundo István Jancsó e João Paulo 

Garrido Pimenta, se no século XIX ainda não existiam brasileiros e não havia 

nenhuma identidade política coletiva que fosse além  do regional,  imagine um  ou dois 

século antes. Ainda para aqueles autores, o Brasil contava  com  identidades variadas 

com, pelo menos, três nuances básicas: a regional, a americana e a portuguesa.

Na  verdade, isso não é de surpreender. A  força  coesiva  do conjunto luso- 
americano era indiscutivelmente a Metrópole, e o continente do Brasil 
representava, para os colonos, pouco mais que uma abstração, enquanto 
para  a Metrópole se tratava de algo muito concreto, a unidade cujo manejo 
impunha esta  percepção. É por  isso que é correto afirmar que “a apreensão 
de conjunto das  partes a que ‘genericamente’ se chamou  de Brasil” estava 
“no interior  da burocracia estatal  portuguesa (JANCSÓ; PIMENTA, 2000, p. 
140).

Portanto,  Varnhagen, quando escreve, o faz sobre e para um  Estado nação 

sem nação, pois naquele momento ao contrário de o Estado conformar sua  atuação a 

usos e costumes, a situação de fato o obrigava a não interferir  nos poderes já 

estabelecidos pelos donos de terra (LIMA, 2006, p. 14).

Contudo, não é de estranhar o esforço de Varnhagen em  dotar o Brasil de 

um  sentimento de nacionalidade e exornar  a história e a  literatura como os veículos 

mais pertinentes do seu objetivo de ostentar patriotismo. Escusado apontar que, 

naquele momento, a  nacionalidade brasileira  era mais aspiração do que uma 

realidade de fato, pois a  sua  cultura era produzida quase exclusivamente a partir da 

Corte instalada no Rio de Janeiro e de onde saía toda a  produção intelectual do 

Império.

117



Como diz José Murilo de Carvalho (2008), a Corte atraía não só a elite 

política, mas também  os que ambicionassem  carreira  nas letras e nas artes.  Assim, o 

Rio de Janeiro figurava  com centro irradiador do poder e da cultura,  do Estado e da 

civilização. Por  conta  disso, o romance,  principal expoente da ficção romântica no 

Brasil  oitocentista apresentava-se polarizado. De um lado, a cidade (ou melhor, a 

Corte) e, do outro, o campo, o sertão, a Província (CANDIDO, 1997). 

Assim,  nas da décadas de 1870 e 1880 duas tendências se firmam  divididas 

entre o ambiente citadino, representado por nomes como o José de Alencar, e a 

escola regionalista de Bernardo Guimarães, João Frânklin Silveira Távora  e Alfredo 

d’Escragnolle Taunay, o Visconde de Taunay. Dentre estes, Távora foi, sem  dúvida, o 

mais audacioso e pretendeu criar  uma “Literatura do Norte”, uma ideia que aparece 

exposta  no prefácio do livro “O Cabeleira”,  publicado no ano de 1876, e que será o 

eixo de todo o seu  trabalho seguinte. Távora pretendia que a literatura  de sua região 

(o Ceará  e as demais Províncias que compunham  o Norte) se diferenciasse a partir  de 

uma base de realidade local, onde estaria, finalmente, consubstanciada a genuína 

literatura nacional brasileira.

As letras têm, como a  política, um certo caráter geográfico; mais no Norte, 
porém do que no Sul abundam os elementos  para formação de uma 
literatura  propriamente brasileira, filha da terra. A  razão é óbvia: O Norte 
ainda  não foi  invadido como está  sendo o Sul  de dia em  dia, pelo estrangeiro. 
A  feição primitiva, unicamente modificada pela  cultura  que as raças, as 
índoles e os costumes recebem  dos tempos ou do progresso, pode-se afirmar 
que ainda se conserva ali  em  sua pureza, em  sua genuína  expressão 
(TÁVORA, 1998, p. 9).

Os companheiros de Távora, Taunay  e Guimarães, não possuem o mesmos 

ares de manifesto ou de panfleto, mas Bernardo Guimarães, com  a sua “Escrava 

Isaura”  (1875), situa  a narrativa  nos primeiros anos do reinado de D. Pedro II e toma 

como assunto o drama de uma escrava branca, para  mostrar  ao público “os 

abomináveis e hediondos crimes da  escravidão e o aviltamento da pessoa 

humana” (GUIMARÃES, s/d; p. 08).

Os tons de Varnhagen eram  bem  diferentes, repugnantes eram os negros e 

não os tratos que recebiam. “Se os colonos escravos africanos concorriam  a  aumentar 

a riqueza pública com o seu trabalho”, escreve nosso autor, por outro lado os próprios 
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escravizados “pervertiam os costumes, por seus habitos menos decorosos,  seu  pouco 

pudor, e sua tenaz audacia” (VARNHAGEN, 1854, p. 185). Demais, o nosso 

historiador era  contrário a qualquer idéia de fragmentação ou de diferença.  O Brasil 

aparece nos seus escritos como integralmente nacional, unificado e sem  desavença, 

expressão cultural única de um único povo.

Assim,  devido à força com que se impôs o paradigma de avaliação literária 

proposto por Varnhagen, centrado na defesa da exuberância natural e na integridade 

da nação, somente a  partir dos anos de 1930 é que se alteraria o princípio de validade 

da nossa literatura (RIBEIRO, 2009). Por  isto mesmo, em todas as implicações da 

identidade nacional e cultural do Brasil, o nome Varnhagen é retomado, porquanto 

ele represente, nas suas próprias palavras, um grande passo dado no caminho da 

futura nacionalidade. O que nos leva a pensar a sua  obra como um  semíoforo da 

brasilidade. Enfim, parafraseando o que disse o Derrida, Varnhagen instalou  e 

instituiu um regime, um símbolo fundacional e identitário.
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