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O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: tensões acerca do conceito de 

História 

CECÍLIA SIQUEIRA CORDEIRO1 

 

O conceito de História: da historia magistra vitae para o conceito mestre moderno 

Em se tratando do conceito de História, autores como Hannah Arendt (1979), François 

Hartog (2003) e Manoel Salgado Guimarães (2006) recuperaram o texto homérico como 

ponto de partida e momento inicial do que se compreendeu como a narrativa histórica. Na 

Odisseia, a reação diferenciada de Ulisses ao ouvir do aedo Demódoco a sua própria história, 

conjuga, a um só tempo, os dois sentidos da História: o de experiências vividas e de 

acontecimentos relatados. Trata-se de uma relação singular e tensionada com o narrado, que 

envolve reconhecimento, mas também estranhamento: por ser “o único a saber por 

experiência que se tratava de sua história e da história” (HARTOG, 2003:22), Ulisses chora. 

Assim, nosso herói é capaz de atestar a veracidade do narrado, ainda que a sua 

identidade seja desconhecida pelos demais ouvintes, o que fica claro em sua resposta a 

Demódoco: “tão verazmente cantaste as desgraças dos homens aquivos (...) como se visses tu 

próprio, ou soubesses de alguém fidedigno” (HARTOG, 2003:22). Esse descompasso entre a 

experiência vivida como tal e as possibilidades de relatos que se podem construir sobre essa 

mesma experiência está no cerne da toda a narrativa histórica. Possibilidades, sim, porque 

essa viagem “para fora de si mesmo”, experimentada por Ulisses – e por aqueles que se 

deparam com sua própria historicidade –, nunca mais retornará para o mesmo lugar de 

partida, tendo em vista a incorporação de novas experiências.  

Para rivalizar com a epopeia homérica, teria Heródoto criado as suas Histórias. Sendo 

ele mesmo um exilado, foi possível escrever a história de uma posição “entre-dois” 

(HARTOG, 2003:15), à semelhança do que acontecia com os aedos inspirados pela Musa. 

Para tanto, escolheu contar a guerra entre gregos e bárbaros, como a epopeia havia feito 

acerca da Guerra de Tróia e como Tucídides faria mais tarde. Ao referir-se a esse modelo 

helenístico de escrita da história, Cícero cunharia a expressão historia magistra vitae, ou 

história mestra da vida. Segundo esse topos, a história dirigir-se-ia principalmente para a vida 

prática, na medida em que se configuraria como uma coleção de exemplos através dos quais 

aqueles que viviam no presente poderiam instruir-se. Sob essa fórmula, concebe-se um 
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“sentido de imortalidade à história como instrução para a vida, de modo a tornar perene o seu 

valioso conteúdo de experiência” (KOSELLECK, 2006:46), atribuindo-lhe, portanto, um 

caráter a-histórico, exemplar e moralizante. De acordo com Reinhart Koselleck, esse modelo 

ciceroniano perduraria até o último quartel do século XVIII, resistindo praticamente intocado 

desde a “experiência histórica cristã” (KOSELLECK, 2006:44) até os “iluministas tardios, 

como Mably” (KOSELLECK, 2006:45).  

 A partir de 1780, porém, o conceito de História passaria por um novo ponto de 

inflexão, estudado com maestria por Koselleck, a saber: a transformação (ou dissolução) da 

historia magistra vitae no interior do moderno conceito de História. Essa transformação, se 

bem que não foi capaz de “questionar de fato o nosso topos” (KOSELLECK, 2006:47), 

operou um verdadeiro esvaziamento dessa fórmula, movimento que pode ser percebido a 

partir do Iluminismo – onde, porém, ainda se buscava ensinamentos da/na história – mas, 

sobretudo, da Revolução Francesa. Foi durante esse evento espetacular que se organizou uma 

nova relação entre passado e futuro: como a enciclopédia Brockhaus der Gegenwart 

[Brockhaus do Presente] anunciara, a Revolução Francesa acabou por traçar um “limite 

sangrento entre o passado e o futuro” (apud KOSELLECK, 2013:205) na medida em que 

inaugurou um novo horizonte de expectativas. 

 Desde então, o moderno conceito de História ascendeu à condição de “conceito 

mestre, político e social” (KOSELLECK, 2013:37) capaz de abarcar passado, presente e 

futuro e regular toda a experiência humana já realizada e ainda a ser realizada. Enquanto a 

história [Historie] dedicava-se à narrativa de histórias no plural – como a de um rei ou de uma 

guerra –, que apresentavam, por sua vez, similitudes que possibilitavam a sua repetição 

exemplar (mestra da vida), a História [Geschichte], sem renegar o uso antigo das histórias 

[Historien], passou a criar conexões entre elas, transformando-se em seu próprio objeto e 

sujeito. Foi possível, então, pensar e fazer “a história em si” [die Geschichte selbst], o que 

atribui à História uma qualidade temporal própria: “Diferentes tempos e períodos de 

experiência, passíveis de alternância, tomaram o lugar outrora reservado ao passado entendido 

como exemplo” (KOSELLECK, 2006:47). 

Com o tempo, corroborando para a sua sistematização como conceito mestre moderno, 

a História adquire novos sentidos, como o de movimento (expressado pelas noções de 

processo, evolução e, principalmente, progresso) e amplia seu escopo como campo de atuação 

ou de ação humana (KOSELLECK, 2013:38-39). Não é por acaso que o século XIX, que 

assistiu à crescente profissionalização da disciplina histórica, é chamado “século da História 
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por excelência”. Escrevendo em 1949, Gadamer descreve esse momento revolucionário de 

construção de uma consciência histórica (apud NEVES, 2009:381): 

Nenhuma das ciências modernas, nem mesmo aquelas que fomentaram tão 

poderosamente a nossa consideração da natureza e a nossa instalação técnica do 

mundo equipararam-se em termos de significação revolucionária à formação do 

sentido histórico por meio da consciência histórica. Saber a si mesmo, 

historicamente, ser com consciência um ente condicionado, essa verdade do 

relativismo histórico é de uma seriedade vital e frutífera, se ela não é pensada 

apenas academicamente, mas praticada politicamente. 

 

Com a aceleração do tempo, típica da era moderna, as experiências vivenciadas 

acumularam-se com uma rapidez nunca antes presenciada, rompendo-se o horizonte de 

expectativas dos contemporâneos. Era possível, agora, esperar o inesperado, na medida em 

que se distanciavam, cada vez mais, as expectativas das experiências, passado e futuro. A 

lentidão das transformações vivenciadas na época pré-moderna – momento em que pouco ou 

quase nada mudava de uma geração para a outra –, acabou substituída pela noção de 

progresso que possibilitava um “futuro aberto” (KOSELLECK, 2006:316) ou futuros 

possíveis que não seriam apenas diferentes, mas certamente melhores. Desde então, “toda a 

história pôde ser concebida como um processo de contínuo e crescente aperfeiçoamento” 

(KOSELLECK, 2006:317), de forma que cada geração, baseada nesse prognóstico de 

esperança, buscaria legitimá-lo por meio de ações políticas consciente.  

Assim como as expectativas mudaram, as experiências também sofreram 

transformações profundas. As novas (muitas) experiências individuais colocavam em 

evidência a contemporaneidade do não-contemporâneo, uma vez que diferentes estratos do 

tempo2 coexistiam, de forma conflituosa e/ou complementar. O próprio conceito de progresso 

unia todas essas experiências singulares e “progressos setoriais” (KOSELLECK, 2006:317), 

em um só, configurando outra faceta do moderno conceito de História: o de coletivo-singular. 

Nesse sentido, a História acumularia todas as histórias particulares no interior da História 

geral, ou História propriamente dita. Era possível agora tomar conhecimentos das histórias ao 

mesmo tempo em que se reconhecia na História. “Acima das histórias está a História”, 

resumiria Droysen (apud KOSELLECK, 2006:49).  

“Se a história se torna um evento único e singular da educação do gênero humano, 

então cada exemplo particular, advindo do passado, perderá força, necessariamente” 

(KOSELLECK, 2006:55). Perderá força, assinala Koselleck, referindo-se a todo esse 

                                                           
2 Sobre o assunto, ver KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo. Estudos sobre a História (trad.: Markus 

Hediger). Rio de Janeiro: Contraponto e PUC-Rio, 2014.  
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processo de mutação/aprofundamento conceitual pelo qual passou a História. O historiador 

alemão, apesar de conferir grande ênfase às transformações conceituais decorrentes da 

Revolução Francesa, não entende que a historia magistra vitae, ou o topos antigo, tenha 

desaparecido por completo. Antes ela sofreu uma “erosão”, “dissolução”, “esvaziamento”, 

“alteração” e “transformação” – para se usar expressões utilizadas por ele – diante do novo e 

moderno conceito mestre de História. É válido refletir se e em que medida o topos deixou de 

fazer sentido dentro da lógica avassaladora do progresso e dos novos tempos. 

Se é bem verdade que, na experiência da modernidade, passado e futuro distanciam-se 

cada vez mais, rompendo-se o horizonte de expectativas com grande velocidade, como 

explicar que o século XIX tenha sido justamente o momento de uma afirmação e delimitação 

do conhecimento histórico, ou melhor, da disciplina histórica? Por que foi nesse século que se 

estabeleceram regras e métodos científicos para se estudar o passado, e que a História passou 

por um processo de sistematização e profissionalização no âmbito universitário? Muito 

provavelmente, a rapidez em que o passado se tornava passado e ultrapassado foi uma 

experiência carregada de esperança de um futuro melhor, mas, igualmente, de medo. Como 

fazer tábula rasa do passado e enterrá-lo definitivamente em nome do futuro promissor que se 

anunciava, como alguns revolucionários pretendiam3, sem comprometer, assim, a 

grandiosidade que foi a descoberta – ou redescoberta, se considerarmos as lágrimas de 

Ulisses como início de uma consciência histórica – da historicidade, ou seja, do reconhecer-se 

e localizar-se historicamente no tempo?  

Tornou-se fundamental, nesse momento, sendo inclusive um empreendimento dos 

Estados nacionais, resguardar, preservar e tratar esse passado, ou, pelo menos, partes dele. 

Houve, portanto, iniciativas voltadas para “um controle, uma ordenação e uma domesticação 

das experiências vividas” (GUIMARÃES, 2006:47), tendo a História assumido um papel 

decisivo nessa empreitada. A construção da memória nacional, como bem advertiu Manoel 

Salgado Guimarães, “opera necessariamente a partir de um trabalho de domesticação desse 

passado segundo necessidades e demandas que não são evidentemente as do próprio passado” 

(GUIMARÃES, 2006:47). Na verdade, são demandas do presente, resultantes das lutas de 

poder daqueles que se voltam para o passado com o objetivo de torná-lo, na medida do 

possível, presente, projetando-se expectativas de futuro. Trata-se, até certo ponto, da 

                                                           
3 O fato do conceito “Antigo Regime” ter sido forjado nesse momento para designar a antítese dos novos tempos 

inaugurados pela Revolução é um exemplo dessa necessidade de se distanciar do passado. Sobre o assunto, ver 

FURET, François. “Antigo Regime”. In: FURET, François; OZOUF, Mona (orgs.). Dicionário Crítico da 

Revolução Francesa. São Paulo: Nova Fronteira, 1989, p. 621-631. 
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continuidade do topos da história mestra da vida, só que agora com uma roupagem nova, 

característica da modernidade, bastante marcada pela chancela oficial do Estado.  

Nesse sentido, o século XIX também pode ser reconhecido como aquele em que se 

realizou um esforço no sentido de perscrutar as origens dos Estados nacionais, seus principais 

heróis e acontecimentos exemplares. Essa tarefa de rememoração, preservação e 

patrimonialização do passado encontrou na História (nacional) o seu meio e fim. No caso do 

Brasil, esse esforço foi materializado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o 

IHGB.  

 

O IHGB e a escrita da história no Oitocentos  

 O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, representou a 

primeira tentativa sistematizada de se escrever história no Brasil. Em obra de referência sobre 

o tema, Manoel Salgado Guimarães evidenciou a importância do IHGB para a consolidação 

da identidade nacional por meio de um projeto escriturário de história levado a cabo pelo 

instituto (GUIMARÃES, 2011:53): 

Não me parece obra do acaso o fato de que exatamente no instante da consolidação 

do poder central (1822-1840) se tenha desenvolvido interesse na elaboração de uma 

história nacional. Em 1838, com o apoio direto do Estado, foi fundado, no Rio de 

Janeiro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

  

 Ainda segundo esse autor, não se tratava mais, como até então se fazia, de elaborar 

crônicas e narrativas de caráter histórico, mas sim de investir em “pesquisas sistemáticas” que 

resultassem em uma “escrita da história brasileira com base em metodologias adequadas”. O 

IHGB significava, portanto, um “importante passo rumo à institucionalização e a 

profissionalização da historiografia no Brasil” (GUIMARÃES, 2011:53). Ademais, essa 

metodologia representaria um modelo de escrita da história vigente no país até, pelo menos, a 

década de 1930, momento em que se cria a primeira universidade brasileira e que novos 

pressupostos metodológicos são postos em prática. 

 Ampla e explicitamente influenciado pelo L’Institut Historique de Paris (IP), fundado 

quatro anos antes, o IHGB assumiu o papel, reivindicado também pelo instituto francês, de 

“guardião da história nacional” (GUIMARÃES, 2011:61). Em comum, os institutos 

partilhavam uma “crença inabalável no progresso humano” (GUIMARÃES, 2011:100), além 

de compreenderem a História de uma forma tipicamente iluminista, qual seja, “história como 

necessidade dos tempos, como condição de todo o progresso e como possibilidade para o 
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aprendizado do presente e do futuro” (GUIMARÃES, 2011:99). A peculiaridade do IHGB é 

que este se encontrava à margem da “civilização europeia”, e para tanto buscava 

constantemente a legitimação do equivalente francês. Para Guimarães, dialogando com os 

estudos de Maria Alice Faria (1995, citado por GUIMARÃES, 2011:61), enquanto a 

Inglaterra exerceu grande influência econômica no Brasil, a “França fornecia, com sua cultura 

e civilização, os critérios de gosto”(GUIMARÃES, 2011:100), de forma a influenciar e 

legitimar os produtos culturais brasileiros. Essa relação cultural remonta à Missão Artística 

Francesa, convocada por d. João em 1816 a fim de melhorar o estado das artes no Brasil, além 

de difundir a “civilização” europeia nos trópicos. O pintor Jean Baptiste Debret, integrante da 

missão, chegaria a ingressar no Instituto de Paris após retornar à França, em 1831, por meio 

do qual publicaria o seu livro Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, onde narrava a sua 

vivência no país. 

 Não eram raros os membros do Institut que eventualmente se engajaram com o IHGB, 

sem contar o expressivo número de brasileiros associados ao instituto francês. Maria Alice 

Faria contabiliza um universo total de 46 brasileiros membros do IP, dos quais 26 também 

fizeram parte do IHGB. Amparados no par conceitual civilização x barbárie, os institutos 

encaravam essa aproximação como uma verdadeira “cruzada civilizadora que se dirige contra 

a barbárie” (GUIMARÃES, 2011:102). O livro de Debret, por exemplo, foi muito bem 

recebido no Institut, justamente pelo engajamento pessoal desse pintor e autor em propagar a 

civilização para o além-mar. Interessava à França e à Europa como um todo, assim como às 

elites intelectuais brasileiras, que o Brasil se mantivesse alinhado com o modelo civilizador 

europeu, isto é, que resistisse à atmosfera anarquista, republicana e pulverizadora que tomava 

conta da América espanhola naquele período. 

 O espírito que animava o Institut, e que repercutiu no IHGB, alinhava-se ao 

movimento do romantismo que ganhava força na Europa desde meados do século XVIII. O 

interesse crescente dos românticos pelo passado proporcionou o desenvolvimento de estudos 

específicos para tratar desse objeto, atravessados pela “questão nacional”, ou, tal como 

formulado por Michelet, pela “personalité nationale” (GUIMARÃES, 2011:103). Ao buscar 

as cores da nação, Michelet acabou elevando a “prática historiadora dos arquivos, que ele em 

boa medida inaugura, à condição de experiência mística” (DELACROIX; DOSSE; GARCIA, 

2012:46), ao compreender o historiador como um ente quase sagrado que “explica [aos 

mortos] seu próprio enigma, cujo sentido eles não captaram, que lhes [ensina] o que queriam 

dizer, suas palavras, seus atos, que eles não compreenderam” (apud DELACROIX; DOSSE; 
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GARCIA, 2012:46). Só com a narrativa histórica, que os dá visibilidade, dizibilidade e 

inteligibilidade, é que os mortos podem, enfim, repousar em paz, ou que uma nação pode 

enaltecer suas glórias. 

 Em busca desse dever sagrado do historiador, tanto o Instituto de Paris quanto o IHGB 

buscaram retomar os elementos presentes na origem do Estado nacional, sejam eles os 

gauleses, no caso francês, ou os indígenas, no caso brasileiro. Tratava-se de buscar nessas 

origens grandiosos atos civilizatórios dignos de serem celebrados e imortalizados. É por isso 

que o IHGB, cumprindo as determinações de von Martius4 e de Varnhagen5, financiou 

diversas viagens ao interior do Brasil a fim de que seus membros pudessem estudar a 

configuração das sociedades indígenas brasileiras, bem como aprender suas línguas e quiçá 

“encontrar provas de uma época áurea dos índios”, visto que a “existência de uma época de 

ouro dos nativos, tal como noutras paragens da América Latina, poderia ter fornecido 

elementos importantes para as bases nacionais em formação” (GUIMARÃES, 2011:144). Da 

mesma forma pensavam os associados ao Instituto de Paris, interessados em provar que 

(GUIMARÃES, 2011:105) 

nos tempos antigos de nossa história, os gauleses não haviam sido nem tão 

ignorantes que se tornaram depois da invasão dos bárbaros, nem tão bárbaros eles 

próprios, como disseram com frequência os gregos e romanos (...) [deve-se] 

restituir a glória de nossos antepassados nas ciências e nas letras; para mostrar 

como forneceram pelos discípulos de Pitágoras o modelo das primeiras academias 

filosóficas da Grécia, como eles próprios abriram as primeiras escolas entre os 

romanos e prepararam o grande século de Cícero, de Horácio e de Virgílio. 

 

 O cônego Januário da Cunha Barbosa, um dos fundadores do IHGB, citaria, no 

discurso inaugural do instituto, a seguinte frase de Alexandre Gusmão, que por sua vez 

evocava Michelet: “Procura ressuscitar também as memórias da pátria da indigna obscuridade 

em que jaziam até agora” (apud CÉZAR, 2011:95). Suas lições ajudaram a formar as bases 

metodológicas para o projeto escriturário da história do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro. Esse projeto estabelecia como princípio basilar o patriotismo, ou o culto à história 

nacional, de forma que restituir o “brilho da nação” se tornava o objetivo comum de seus 

membros. Nas palavras de Manoel Salgado Guimarães (2011:69), 

                                                           
4 VON MARTIUS, Karl Friederich Phillipe. “Como se deve escrever a história do Brasil” (1843). Para consultar 

esse ensaio, ver GUIMARÃES, 2010, p. 61-91. 
5 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. “Reflexões sobre a necessidade do estudo e do ensino das línguas indígenas 

no Brasil”. Revista do IHGB, Rio de Janeiro, 3 (9), jan-mar, 1841, p. 53-61. Citado por GUIMARÃES, 

2011:143. 
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No pano de fundo, como Leitmotiv da fundação do instituto, estava a veneração da 

nação, sendo a história vista como instrumento para elevar o seu brilho e sua 

honra. (...) O instituto foi criado no momento em que o país buscava proteção 

contra a “revolução”. Fica claro, portanto, (...) [que] os ‘princípios republicanos 

anárquicos’ são rejeitados e combatidos. A manutenção da monarquia é tomada 

como garantia e pressuposto para a integração do país. 

 

 Tanto Januário da Cunha Barbosa, quanto Raymundo José da Cunha Mattos, os dois 

sócios fundadores do IHGB, tão influentes que haviam sido durante o conturbado movimento 

de Independência6, estavam enfim convencidos de que o projeto da monarquia constitucional 

era o melhor arranjo para o Brasil. Nos primórdios do IHGB, essa convicção ganha ainda 

mais força como meio legitimado pelo Estado para auxiliar no combate ideológico às 

inúmeras revoltas e desordens que caracterizaram o período regencial. O perfil dos membros 

que compuseram o instituto corrobora com essa orientação, já que muitos partilhavam certa 

homogeneidade político-ideológica, estudada por José Murilo de Carvalho (1981) e Maria 

Odila Dias (2005:39-126), no sentido de uma “modernização conservadora” (CARVALHO, 

1981:32), ou ainda de uma cultura política ilustrada, preocupada em desenvolver econômica e 

culturalmente a antiga colônia portuguesa e, agora, nova nação. Nesse sentido, o fato do 

IHGB ter surgido no interior da SAIN (Sociedade de Apoio à Indústria Nacional, com toda as 

ressalvas que o termo “indústria” continha nesse momento) é bastante significativo 

(GUIMARÃES, 2011:72-73).  

 Em busca desse dever patriótico e do desenvolvimento nacional, já nos primeiros dias 

de sua existência, os membros do instituto estabeleceram nos estatutos dois objetivos 

principais: a reunião e a publicação das fontes importantes para a história do Brasil e o apoio 

aos estudos históricos no âmbito do ensino público. Era importante, pois, coligir e organizar 

sob pressupostos metodológicos pré-estabelecidos documentos importantes para a história 

geral do país. Assim, incentivou-se a busca dessa documentação em todas as províncias 

brasileiras, com a finalidade, também, de possibilitar uma maior integração entre as diferentes 

partes do Império e seu núcleo central, o Rio de Janeiro. Sob essa lógica, Manoel Salgado 

Guimarães propõe que a escrita da história no Brasil oitocentista inseria-se justamente entre as 

tensões da passagem de uma história de bases iluministas e filosóficas para uma história 

                                                           
6 Cunha Mattos, militar egresso de Coimbra, construiu carreira como leal funcionário do Estado, servindo a d. 

João e, mais tarde, a d. Pedro, cuidando, sob a procuração deste último, de garantir a união da província do Goiás 

ao novo Estado independente do Brasil. Cunha Barbosa, por sua vez, havia colaborado com Gonçalves Ledo e 

Clemente Pereira na produção do jornal Revérbero Constitucional Fluminense. De princípios mais radicais, o 

cônego empreendeu forte campanha defendendo a supremacia do Legislativo sobre o poder do Imperador, o que 

lhe rendeu um período de exílio na França e na Inglaterra. Ao retornar para o Brasil, tratou de assegurar suas 

“convicções monarquistas” e nada republicanas. Sobre o assunto, ver GUIMARÃES, 2011:69-72.  
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concebida nos termos da cientificidade e empiria, apoiada na crítica das fontes 

(GUIMARÃES, 2007:72):  

Em Januário da Cunha Barbosa, a história estava associada à fixação de uma 

memória entendida quer em seus aspectos físicos, quer morais (os fatos 

memoráveis, os grandes vultos a serem reverenciados) objetivando a ‘ressurreição 

do passado’ (...) Para Raymundo José da Cunha Mattos, igualmente fundador do 

IHGB, antes de uma história nacional, uma história das províncias ou das partes do 

Império seria a condição para a escrita da história nacional. 

   

No que diz respeito especificamente à noção da história como mestra da vida – 

engajada em fixar a memória dos “fatos memoráveis e dos grandes vultos” –, é Cunha 

Barbosa quem mais claramente a evoca, enaltecendo-a como uma “primeira lição”, aos 

membros que viessem a se associar ao IHGB. O sócio fundador conclamava o instituto a 

aprender com Cícero como se fazer história (BARBOSA, 1839:22) 7: 

Basta atendermos ao que diz Cícero sobre a história, para conhecermos logo as 

vantagens que se devem esperar de um instituto que dela particularmente se ocupe 

(...): a história (escreve aquele filósofo romano) é a testemunha dos tempos, a luz da 

verdade e a escola da vida. Por essa judiciosa doutrina bem facilmente se conhece 

quão profícua deve ser a nossa associação, encarregada, como em outras nações, 

de eternizar pela história os fatos memoráveis da pátria, salvando-os da voragem 

dos tempos, e desembaraçando-os das espessas nuvens que não poucas vezes lhes 

aglomeram a parcialidade.   

 

 Na avaliação de Temistocles Cézar, a “historia magistra vitae não é apenas um adágio 

erudito, que se encontra em várias partes do discurso de Barbosa, mas um princípio 

organizador que justifica e ao mesmo tempo orienta as investigações do IHGB” (2011:97). De 

fato, a prática historiográfica do instituto correspondeu às expectativas de Cunha Barbosa. Ao 

analisar a produção da Revista do IHGB, Manoel Salgado Guimarães conclui que a visão de 

história predominante revelava a intenção clara de “transmitir lições aos governos”, partindo 

do princípio de que seria possível “filtrar exemplos e modelos da história para o presente e o 

futuro”. Nesse sentido, “a história, entendida como experiência das gerações passadas, 

poderia indicar como fazer as coisas”. Dialogando com Koselleck, Guimarães corrobora com 

a ideia de que o topos da história como mestra da vida só poderia fornecer exemplos e ensinar 

o presente na medida em que se entenda ser ela “um continuum, um processo direcionado 

para a frente” (GUIMARÃES, 2011:124), premissa indubitavelmente cara ao IHGB. 

Ninguém melhor do que o próprio sócio fundador Cunha Barbosa para expressar essa 

                                                           
7 Para fonte completa, ver GUIMARÃES, 2010, p. 19-44. 
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concepção: “as melhores lições que os homens podem receber lhes são dadas pela história” 

(BARBOSA, 1839, 27).  

 Em relatório referente ao ano de 1840, Cunha Barbosa mais uma vez ressaltaria a 

necessidade da história nacional, e, portanto, daquela produzida pelo IHGB, para o homem de 

Estado (apud GUIMARÃES, 2011:125): 

A História, tornando-lhe presente a expressão dos séculos passados, ministra-lhes 

conselhos tão seguros como desinteressados, que lhe aclaram os caminhos que deve 

seguir, os escolhos que deve evitar, e o seguro porto a que uma sólida manobra 

pode felizmente fazer chegar a nau do Estado. 

 

Assim, aprende-se com a História os melhores caminhos a serem trilhados ou evitados 

pelo presente, sendo a melhor das trilhas aquela que leva à consolidação das instituições 

monárquicas, fielmente defendidas pela historiografia do IHGB (apud GUIMARÃES, 

2011:126): 

Deve o historiador, se não quiser que sobre ele carregue grave e dolorosa 

responsabilidade, pôr a mira em satisfazer os fins político e moral da história. Com 

os sucessos do passado ensinará à geração presente em que consiste a sua 

verdadeira felicidade, chamando-a a um nexo comum, inspirando-lhe o mais nobre 

patriotismo, o amor às instituições monárquico-constitucionais, o sentimento 

religioso e a inclinação aos bons costumes. 

 

Já o moderno conceito coletivo-singular de História também se mostra uma força 

discursiva indiscutível na produção do IHGB. Os historiadores empenhados nesse projeto 

escriturário deveriam seguir métodos críticos e rigorosos de análise das fontes e de escrita da 

história, sendo inclusive “o não atendimento desses critérios (...) o cerne da crítica do instituto 

sobre as publicações de até então acerca do Brasil” (GUIMARÃES, 2011:126). Era preciso, 

pois, “‘inventar’ a história dessa nação”, tendo em vista que tudo o existia até aquele 

momento eram “produções feitas sem as diretivas corretas”, e, portanto, as “primeiras 

disposições epistemológicas” do instituto previam: “a correção dos trabalhos já publicados, a 

definição do que é uma fonte e a narração das ações históricas em um plano que apreenda o 

geral” (CÉZAR, 2011:100).  

Para satisfazer esse moderno método de se fazer história, o IHGB incentivava a coleta, 

organização e posterior envio ao Rio de Janeiro das mais diversas fontes encontradas nas 

províncias brasileiras, posto que se anunciava como objetivo do instituto “reunir e organizar 

os elementos para a história e geografia do Brasil, espalhados por suas províncias” 

(BARBOSA, 1839:22). A preocupação com o estado dos arquivos da época e com a 
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preservação destes também era tema recorrente da Revista. Ademais, não eram raras as 

publicações de fontes manuscritas, a fim de combater a obscuridade em que se encontravam 

os arquivos brasileiros. Paralelamente, buscava-se a construção de uma história geral da 

nação, capaz de unificar ideologicamente as províncias em torno da autoridade do Imperador 

e da monarquia constitucional. Nesses aspectos, o discurso inaugural de Cunha Barbosa é 

bastante esclarecedor (BARBOSA, 1839:24):  

Não tem faltado escritores que se dessem ao trabalho de recomendar à posteridade 

muitos desses fatos, que são lidos em todos os tempos com justa admiração. Mas, 

espalhados por um tão vasto território como este em que agora o Brasil assenta o 

seu trono imperial, eles mais escreveram histórias particulares das provinciais do 

que uma história geral, encadeados os seus acontecimentos com esclarecido 

critério, com dedução filosófica e com luz pura da verdade. 

  

 Ao analisar a obra de Varnhagen, o mais icônico historiador do IHGB, Manoel 

Salgado Guimarães destaca a centralidade que a transferência da família real para o Brasil 

adquiriu em sua história. Essa centralidade pode ser vista como a “possibilidade de uma 

continuidade (...) como condição de afirmar o pertencimento da história brasileira à história 

europeia e aos valores da civilização por ela representados”. Nesse sentido, o elogio aos feitos 

da Casa de Bragança pode ser lido como o fortalecimento de uma ponte que ligava o Brasil à 

“civilização”, à Europa. Ademais, configurava-se como uma forma de assentar “a manutenção 

da ordem” (GUIMARÃES, 2007:75) e os valores monárquicos no Brasil, de forma a afastar 

qualquer atmosfera revolucionária inspirada na Revolução Francesa ou nos processos de 

independência da América espanhola. Não adiantava, porém, “coligir e ordenar” documentos, 

tampouco escrever de forma “suprapartidária” e imparcial, para que o historiador, com 

pretensões de ser um “austero sacerdote da verdade” (BARBOSA, 1839:28), obtivesse êxito 

em sua empreitada. Era necessário, também, construir as articulações necessárias e um sentido 

para essa história, que buscava delimitar a “cor” dos brasileiros (cujo melhor representante 

seria o índio-herói), sem esquecer de celebrar os laços firmes que os uniam à civilidade 

europeia, configuração vitoriosa que, na perspectiva progressista do Oitocentos, levaria o 

Brasil ao patamar mais elevador e a um futuro certamente grandioso (GUIMARÃES, 

2007:79). 

Como não ver aí os ecos desta filosofia da História, vitoriosa no século XVIII em 

sua missão de tornar o passado digno de reflexão racional, constituindo aquilo que 

parecia disperso, num todo organizado e dotado de coerência, tornando assim o 

passado em etapa do próprio presente, agora transformado em futuro daquele 

passado (...) Construir esta cadeia de sentido, tornando o passado presente para os 

homens do século XIX, não só poderia emular as ações destes homens no presente, 
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como contribuir para a produção de novas identidades, agora tão necessárias a 

uma sociedade que se quer coetânea dos modelos europeus. 

 

Afinal, atravessado por essas tensões, pode-se afirmar que o projeto escriturário da 

história levado a cabo pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro admite as duas 

concepções de História, haja vista que tanto nas diretrizes lançadas por seus fundadores, 

quanto na sua própria produção historiográfica, encontram-se elementos da historia magistra 

vitae, bem como do moderno conceito de História como coletivo-singular. Nessa perspectiva, 

o antigo topos não havia sido superado, ancorado em sua força discursiva exemplar e 

moralizante, tampouco estava ultrapassado pelo moderno conceito de História. Tratava-se, 

isso sim, de uma escrita de história repleta de tensões, que tentava dar conta de resolver um 

dilema: forjar uma história nacional, seguindo métodos rigorosos de produção e de crítica das 

fontes, que fosse capaz de enaltecer o Brasil e os brasileiros, sem, contudo, “deixar de ser 

filho da civilização” (GUIMARÃES, 2007:84) europeia. Logo, a história produzida pelo 

IHGB pretendia-se “uma mestra que ensina, mas que igualmente julga, premiando ou 

punindo, segundo a ação dos homens, mais ou menos de acordo com a verdade extraída do 

conhecimento do passado” (GUIMARÃES, 2007:80). 
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