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A Pereira da Costa 

 

Quando no barco a linha da água 

era baixa, quase naufrágio, 

ele foi quem mais ajudou 

o Pernambuco necessário 

Porque com sua aplicação 

não de artista não de operário 

foi reunindo tudo, salvando 

tanto o perdido quanto o achado 

Sem o sotaque do escritor 

nem o demônio do missionário, 

ó quis de pernambucania 

ser simples professor primário. 

João Cabral de Melo Neto
2
 

 

Este texto tem por objetivo suscitar algumas questões sobre a produção 

intelectual de Francisco Augusto Pereira da Costa, ou simplesmente Pereira da Costa. 

Principalmente no que tange ao folclore e a história, percebendo como se deu a 

construção dessa narrativa para um homem mulato, oriundo de família pobre, na 

transição da monarquia para a república que ascendeu ao posto de um dos maiores 

intelectuais brasileiros no seu período (1872-1923). 

Dos seus escritos temos 58 obras além dos Anais Pernambucanos que contam a 

trajetória de Pernambuco entre 1493 e 1850, seguem abaixo uma lista dos títulos 

produzidos por Pereira da Costa: 

 

• Modesto monumento à memória de Demétrio Acácio de Albuquerque Melo 

• Escorço biográfico do desembargador Nunes Machado 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, 

bolsista do CNPq. Orientada pela Professora Isabel Martins Guillen. 

2 NETO, João Cabral de Melo. Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. P- 387 
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• Dicionário biográfico de pernambucanos célebres 

• Comarcas da província de Pernambuco  

• Mosaico pernambucano 

• Pernambuco ao Ceará 

• Notícia sobre as comarcas da província do Piauí 

• Relatório sobre as bibliotecas dos conventos do Recife e de Olinda 

• Cronologia histórica do estado do Piauí 

• A ilha de Fernando de Noronha 

• Enciclopediana brasileira 

• A idéia abolicionista em Pernambuco 

• Bispos de Olinda 

• Viaturas coloniais 

• Ruas do Recife 

• Teatro Santa Isabel 

• Em prol da integridade do território de Pernambuco 

• Seleta pernambucana 

• Notícia histórico-topográfica da povoação do Poço da Panela 

• Memória justificativa do direito que assiste à municipalidade do Recife sobre o 

edifício em que funciona o foro da capital 

• Quarto centenário do descobrimento de Pernambuco 

• Carta de Pero Vaz de Caminha 

• Pernambuco nas lutas emancipacionistas da Bahia 

• Notícia histórica sobre a igreja de Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista 

• A verdadeira naturalidade de dom Antônio Felipe Camarão 

• Origens históricas da indústria açucareira em Pernambuco 

• Contradita às pretensões do município baiano de Curaçá sobre a Passagem da Boa 

Vista no rio São Francisco 

• Notícia biográfica do doutor Antônio Morais e Silva, autor do primeiro dicionário da 

língua portuguesa 

• João Fernandes Vieira à luz da história e da crítica 

• Dom Antônio Felipe Camarão - última verba 

• Homenagem à Benemérita Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais de 
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Pernambuco do Liceu de Artes e Ofícios no dia do 50º aniversário da sua instalação 

• Sinopse dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados do Estado de 

Pernambuco na sessão ordinária de 1892 

• Folclore pernambucano 

• O algodão em Pernambuco 

• Eleições em Pernambuco 

• Restos mortais de João Fernandes Vieira 

• Estabelecimento e desenvolvimento da imprensa em Pernambuco 

• Bento Teixeira Pinto 

• As portas do Recife e o arco da capela do Bom Jesus 

• Relatório sobre os arquivos públicos de Olinda 

• História do teatro em Pernambuco 

• A Inquisição em Pernambuco 

• Donatários, capitães-mor e governadores de Pernambuco 

• Pedro Álvares Cabral 

• As artes em Pernambuco 

• Primeiras observações meteorológicas no Brasil 

• O passo do fidalgo 

• Duas instituições inglesas em Pernambuco 

• O governo holandês 

• O governo republicano de 1817 

• Confederação do Equador 

• Governo de Pernambuco de 1821 a 1889 

• Investigações sobre a mineralogia, flora e fauna de Pernambuco 

• A poesia na revolução de 1817 

• Causas eficientes da emancipação de Alagoas 

• Vocábulos Pernambucanos 

• Enciclopédia Brasileira 

• Dicionário Biográfico de Pernambucanos Célebres 

• Anais Pernambucanos de 1493 a 1850
3
 

                                                 
3 Obras relacionadas no projeto: Pergunte a Pereira da Costa que publica em formato digital os 10 

volumes dos “Anais Pernambucanos” num total de 5.566 páginas. Contando com instrumentos que 

permitem buscas complexas, este sistema de difusão de alto desempenho e baixo custo permite a 
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 É desnecessário escolher dentre destas qual seria sua obra mais importante, 

porém dentro da teia de construção historiográfica do período o Folklore 

Pernambucano trás em si uma novidade metodológica: o uso da linguagem oralizada do 

povo como elemento constitutivo da obra, dando a estas vozes a mesma verdade de 

letras impressas de documentos oficiais. E é por isto que este trabalho se apresenta: 

analisar Francisco Augusto Pereira da Costa não como indivíduo, mas como produtor de 

conhecimento histórico, em um período em que se muito invocava elementos de 

nacionalidade e identidade nacionais, e o Folklore Pernambucano publicado em revista 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro invocou o folclore como elemento 

constitutivo dessa realidade brasileira, identitariamente brasileira. 

 Dentro da problemática do recorte temporal proposto Rogério Forastieri da Silva 

aponta que na metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX, havia uma 

grande diversidade do fazer historiográfico e sugere tipologias dessas narrativas: 

 

Os estudos historiográficos que têm como alvo um autor e o conjunto das suas 

obras, ou uma comparação entre autores  e algumas de suas respectivas obras, 

que pode ter por interesse investigar, por exemplo, a forma ou o estilo de 

escrita, ou a forma que os autores objeto de comparação vieram a tratar de 

determinados temas, ou dentro de um mesmo período da história da 

historiografia comparar autores. (SILVA, 2001: 22) 

 

O século XIX, marcado pela constituição da história enquanto disciplina 

científica, a grande questão era a da constituição das identidades nacionais. No Brasil, a 

associação responsável por delinear um perfil para a nação brasileira em formação foi 

justamente o IHGB, que se consolidaria como o lugar privilegiado da produção 

historiográfica no Brasil oitocentista. Guimarães (1988:6) destaca que sempre fora 

intenção da associação nacional se constituir enquanto um espaço centralizador das 

informações colhidas em diferentes regiões do Império, de forma a canalizar para o 

Instituto Brasileiro quaisquer dados relevantes para a constituição da história da nação: 

 

                                                                                                                                               
preservação, revitalização, gerenciamento e divulgação de uma das obras mais importantes da 

historiografia Pernambucana, contribuindo para a construção da memória social, política, econômica e 

cultural do Estado de Pernambuco. http://www.liber.ufpe.br/pc2/projeto.jsp Acessado em 20 de 

dezembro de 2010. 
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As semelhanças com o modelo francês parecem evidentes: da mesma forma 

que as academias literárias e científicas provinciais francesas do século XVIII 

articulavam-se na teia mais ampla do processo de centralização levado a cabo 

pelo Estado, sediado em Paris, do Rio de Janeiro as luzes deveriam expandir-

se para as províncias, integrando-as ao projeto de centralização do Estado e 

criando os suportes necessários para a Construção da Nação brasileira 

(GUIMARÃES, 1988: 8). 

 

 A produção historiográfica/folclórica de Pereira da Costa como fonte de 

pesquisa justifica-se não por sua grandeza de publicações, honrarias ou utilizações, pois 

é difícil encontrar no mestrado ou doutorado de história da Universidade Federal de 

Pernambuco uma dissertação ou uma tese que não tenha nos Anais Pernambucanos, por 

exemplo, a maioria de suas citações de fontes primárias, tão importantes para variados 

estudos históricos. 

 A inquietude da insatisfação se dá na verdade, é pela ausência
4
, excluindo-se a 

obra de Mário Hélio: Perfil Parlamentar Século XX Pereira da Costa, e alguns outros 

diminutos trabalhos biográficos de Manoel Correra de Andrade e Attílio Joffily, não há 

nenhuma obra escrita, seja artigo, dissertação ou tese sobre a produção de Pereira da 

Costa utilizando uma abordagem crítica e densa, não há trabalho de desconstrução sobre 

sua produção. É curioso pensar que há dezenas, centenas de produções escritas que são 

baseadas em Pereira da Costa como fonte, e a ele que tanto nos serve até hoje não ser 

dedicado um artigo somente sobre suas reflexões, pois o homem Pereira da Costa foi: 

livreiro, jornalista, professor, bacharel em direito, deputado por oito mandatos seguidos, 

além do já citado folclorista e historiador. 

Paradigma Historiográfico 

O conceito de Historiografia remete, em primeira instância, a noção de 

sistematização, de conjunto. Dito de outra maneira é a expressão que reúne o conjunto 

de obras de História, num determinado espaço, e/ou num determinado tempo. A 

definição de Historiografia não é homogênea entre os historiadores.  

                                                 
4 Entende-se a noção de ausência não somente pela falta, mas também, pela noção de ausência como a 

proposta por Chartier (CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Rio 

de Janeiro: Bertrand, 1990. p. 23.) que a conceitua por dois vieses: como “dando a ver uma coisa 

ausente” e, por outro, a “representação como exibição de uma presença”. A importância dessa noção 

reside no entrelaçar da relação entre a imagem presente e o objeto ausente pela qual se dá a 

possibilidade de alcançar os modos como os grupos organizam e perpetuam as estruturas e hierarquias 

sociais.  
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Para José Roberto do Amaral Lapa trata-se de uma área específica da produção 

do conhecimento histórico que objetiva a investigação do discurso a partir da análise do 

seu conteúdo, este compreendido como elaboração teórica, temática e metodológica.  

Para Amaral Lapa a História se constitui em discursos elaborados pelos 

historiadores sobre realidades históricas. Assim, a vida de César seria a realidade 

histórica. Uma obra sobre a vida e as realizações de César pertenceria ao domínio da 

História, enquanto que uma análise sobre esta obra, destacando suas feições teóricas, 

metodológicas e temáticas, pertenceria ao domínio da historiografia. 

A Historiografia, nestes termos, é compreendida como um conhecimento 

produzido sobre outro conhecimento, ou seja, como uma avaliação de um conhecimento 

histórico produzido a partir de determinadas circunstâncias. 

Do que foi dito, não posso compreender a Historiografia como um conhecimento 

de “segunda mão”, mas como condição primeira para existência do próprio 

conhecimento histórico. Daí a afirmação correta de que quanto mais desenvolvida é a 

Historiografia, maior o grau de amadurecimento da produção histórica de um povo, de 

uma região, de um país, de uma academia. 

Para Francisco Iglésias, Historiografia é a elaboração racional e reflexiva sobre 

as realidades humanas. Assim, a vida de César já seria a História e um discurso analítico 

sobre a vida de César seria Historiografia. Qualquer reflexão sobre as teorias e as 

metodologias que perpassam a produção do conhecimento historiográfico seria do 

domínio da Filosofia da História.  

Aqui encontramos um hiato entre estes dois renomados historiadores brasileiros. 

Filosofia da História para José Roberto do Amaral Lapa teria como campo específico a 

subjetividade do conhecimento histórico e sua modalidade específica seria indagar-se 

sobre os sentidos do conhecimento histórico. Qualquer objetivação do conhecimento 

histórico, para Amaral Lapa, pertence ao domínio da Historiografia, cuja especificidade 

seria o indagar-se sobre como se faz a História, como é produzido o conhecimento 

histórico, como se elaboram e quais as etapas da produção do conhecimento histórico. 

Carlos Fico e Ronaldo Polito quanto à conceituação de Historiografia se 

aproximam muito mais de José Roberto do Amaral, ou seja, também compreendem 

Historiografia como uma avaliação da produção do conhecimento histórico, mas neste 
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caso, avançam por incluir uma avaliação sobre como este conhecimento histórico é 

recebido pelo público formado por discentes. 

Historiografia para Carlos Fico e Ronaldo Polito não é apenas circunscrita às 

esferas da produção do conhecimento histórico, mas também às esferas da circulação do 

conhecimento histórico, sendo, neste caso, privilegiado, os discentes de História. 

Que se compreenda também circulação do conhecimento histórico como o grau 

de influência que uma obra de História pode exercer sobre gerações sucessivas, estas 

não circunscritas ao âmbito das academias, pois uma determinada versão de História, 

condensada em uma obra, pode durante muito tempo ser hegemônica. Outras, 

entretanto, podem passar extremamente despercebidas. 

Para esta justificativa julguei conveniente adotar a noção de Historiografia 

defendida por Carlos Fico e Ronaldo Polito, pois, em minhas leituras acredito ser 

extremamente importante avaliar a influência dos pressupostos da Historiografia 

Pernambucana na Historiografia Brasileira. 

Em seu livro História e Historiadores, Ângela de Castro Gomes destaca o interesse 

que os letrados de meados do século XIX e início do XX tinham pelos documentos. 

Segundo Gomes, Capistrano fazia parte de um grupo de “eruditos” que não devem ser 

pensados como “profissionais da história”, uma vez que o campo da história não estava 

constituído como autônomo naquela época. Esses eruditos circulavam por um amplo espaço 

de produção e reprodução de conhecimento, que envolvia saberes etnológicos, geográficos, 

literários, linguísticos (especialmente o estudo de línguas indígenas) e históricos (GOMES, 

1996: 75). Esses homens de letras legitimavam a sua atuação no trabalho de pesquisa 

documental. Segundo Gomes, “a pesquisa e a interpretação de fontes distinguia o trabalho 

desses eruditos” (GOMES, 1996: 100). A história não poderia prescindir do arquivo e da 

consulta e crítica às fontes documentais. Sem documentos não haveria, portanto, a 

possibilidade de acesso ao passado nacional. Assim, um dos trabalhos desenvolvidos dentro 

do IHGP por Pereira da Costa consistiu em coletar esses documentos, buscando tanto os 

que estavam fora do Brasil quanto dentro do país (espalhados pelas províncias, esquecidos 

nos arquivos ou nas mãos de particulares). 

Por outro lado há historiadores como Raimundo Arrais que afirmam de maneira 

apenas pontual que Pereira da Costa na verdade foi um grande copilador de fontes, e o 

seu mérito encerrar-se-ia aí, ou seja, não há mérito histórico ou folclórico nos escritos 
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de Pereira da Costa, pois eles, os seus escritos, eram recheados apenas de fontes sem 

haver a menor crítica. Além desta questão de copilador de fontes, há também a crítica 

da falta de origens documentais que recheiam os Anais como também o Folklore 

Pernambucano e que como consequência recheiam também aqueles que usam Pereira da 

Costa como fonte primária. Prefiro, nesse caso, aos escritos de Pereira da Costa aplicar 

a teoria do historiador Hayden White:  

 

Ao contrário de outros analistas da escrita histórica, não suponho que a 

subestrutura “meta-histórica” do trabalho histórico consista nos conceitos 

teóricos explicitamente utilizados pelo historiador para dar a suas narrativas o 

aspecto de uma “explicação”. Acredito que tais conceitos compreendem o nível 

manifesto do trabalho, visto que aparecem na “superfície” do texto e podem 

comumente serem identificados com relativa facilidade. (WHITE, 2008: 45) 

 

“Preservar traços de sua cultura é também, hoje sabemos uma demonstração de 

poder. (...) Pois são os poderosos que não só conseguem preservar as marcas de 

sua identidade como, muitas vezes, chegam até a se apropriar de referências de 

outros grupos (no caso do Brasil, de índios e negros), ressemantizando-as na 

sua interpretação. Isso quando não recorrem simplesmente à destruição dos 

vestígios da cultura daqueles que desejam submeter. É do lugar da hegemonia 

cultural que se constroem. Representações de uma “identidade nacional”. 

Portanto, se consideramos a atividade de identificar referências e proteger bens 

culturais não apenas como um saber, mas também como um poder, cabe 

perguntar: quem teria legitimidade para decidir quais são as referências mais 

significativas e o que deve ser preservado, sobretudo quando estão em jogo 

diferentes versões da identidade de um mesmo grupo? O Estado 

tradicionalmente delega aos intelectuais essa função. São eles os encarregados 

de criar museus, arquivos, tombar bens, etc. Esses espaços – e os bens neles 

preservados – tornam-se assim públicos, mas cabe perguntar quão públicos na 

realidade são.” (INRC, 2000:15) 
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