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RESUMO 

 

 

No Brasil, o livro didático tem ocupado o centro do processo 
educacional escolar, desde as primeiras décadas do século XIX, quando passou a 
ser utilizado nas escolas. Elaborado então com bases nas políticas imperiais e 
depois republicanas, o manual escolar de História do Brasil, em especial, foi 
importante instrumento para a difusão de tradições que colaboraram na afirmação 
desses regimes. A passagem da Monarquia para a República assinalou uma 
mudança na interpretação historiográfica, que não se caracterizou pela negação 
de um para a afirmação do outro, pois o processo político que seguiu ao Quinze 
de Novembro, bem como as inquietações econômicas e sociopolíticas agiram de 
forma a minar, na literatura didática, uma historiografia antiimperial. Não se 
tratava de uma glorificação do Império pela República. Demonstrava, antes, que a 
ausência de realizações materiais republicanas levaram a uma leitura positiva do 
passado imperial. Tal tendência, todavia, era estranha para muitos republicanos 
históricos e se configurou na memória nacional de forma conflituosa, revelando 
assim as disputas simbólicas inerentes às narrativas desse período. Nesse 
sentido, o livro escolar pode ser compreendido como “lugar de memória”, onde os   
acontecimentos são transformados em fatos que passam a compor a memória 
nacional, na condição de marcos fundadores. Tais questões aparecem 
anunciadas na passagem do século XIX para o XX, no livro História do Brasil, de 
João Ribeiro, e ganham dimensões simbólicas, por ocasião do Centenário da 
Independência do Brasil, com a obra do historiador Francisco Rocha Pombo, em 
especial, no livro Historia do Brasil para o ensino secundário. Nesta pesquisa, são 
analisadas as narrativas tecidas por esses autores e delineado o ambiente 
intelectual em que estão inscritos.  
 



ABSTRACT 

 

 

The textbook has been the center of the school educational process in 
Brazil, since the first decades of the XIX century, when it began to be used at 
schools. The History of Brazil school handbook, specially, elaborated based on 
imperial and later on republican policies, played an important role in spreading 
traditions which have collaborated to the affirmation of these regimes. The 
transition from Monarchy to Republic indicated a change in the historiographic 
interpretation which was not characterized by the denial of one towards the other, 
for the political process and economic and sociopolitical inquietudes followed by 
November 15th acted to exclude, within the textbook literature, an anti-imperial 
historiography. It was not the case of glorification of the Empire by the Republic. It 
has demonstrated before that the absence of republican material realizations 
brought up a positive reading of the imperial past. However, such a trend was 
considered unfamiliar by many republican historians and had become conflictive 
within national memory, revealing, therefore, the symbolic disputes inherent to the 
narratives of that period. Consequently, the school textbook can be understood as 
a “place of memory” in which events changed into facts that makes up the national 
memory in terms of the founders’ marks. These questions are announced through 
the passing of the XIX to the XX centuries, in the book History of Brazil, by João 
Ribeiro. And they acquire symbolic dimensions during Brazil’s Independence 
Century with the work of historian Francisco Rocha Pombo, specially in the book 
History of Brazil aimed to secondary schools. This research analyses the 
narratives done by these writers and describes the intellectual environment in 
which the books are involved.  



INTRODUÇÃO 

 

 

A História da pesquisa 

 

O interesse pelo tema de nossa dissertação foi despertado ainda nos 

tempos da graduação quando desenvolvemos, por um ano e meio, o projeto de 

iniciação científica Nação, Memória e História: a formação da tradição nos manuais 

escolares (1920-1950). Naquele contexto interessava-nos, sobretudo, a análise da 

construção da memória do Sete de Setembro, tendo em vista os preparativos para 

o Centenário da Independência do Brasil. Nesse sentido procuramos perceber 

como a questão estruturava-se no início do século XX e como a tradição 

consolidada em 1922 se apresentou entre as décadas de 30 e 50. 

Nosso objetivo principal era avaliar de que modo os manuais escolares 

ordenaram o sentido da História Nacional com a ruptura política ocorrida em 1889. 

A hipótese era que, no Centenário, ocorreu uma fusão entre a tradição republicana 

e monárquica cujo corolário foi o desgaste dos fundamentos para uma historiografia 

antiimperial, proporcionando o que Sandes chamou de “pacificação da memória”1. 

Isso não representava a negação dos valores republicanos, mas sua ordenação em 

meio à proposição da leitura do passado monárquico.  

Por compreender que é a narrativa que estabelece uma organização 

temporal que coloca o diverso, o irregular e o acidental em uma ordem2, nos 

dedicamos nessa fase a analisar cada um dos relatos, propostos pelos manuais 

escolares de acordo com uma tabela interpretativa. Nesta constava: a bibliografia, o 

nº de páginas, no de capítulos, o enredo sobre o processo de formação nacional, a 

estrutura dos capítulos e dos exercícios, a visão de história, a matriz historiográfica, 

pela qual considerávamos os diálogos mantidos com a historiografia, a perspectiva 

de ensino, o presente de qual o autor escreve e utilização do recurso iconográfico 

(disposição das ilustrações). Esta tabela continuou a ser utilizada durante o 

Mestrado, e diversos itens foram aprofundados. 

                                                 
1 SANDES, Noé Freire. A Invenção da nação: entre a monarquia e a república. Goiânia: Cegraf, 
2000. 
2 LIMA, Luís Costa. A narratividade na escrita da história e da ficção, In: A aguarrás do tempo: 
estudo sobre a narratividade. Rio de Janeiro: Roxo, 1989. p. 17. 
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O ordenamento das narrativas, o cruzamento de informações bem 

como a pesquisa biográfica dos autores de livros escolares nos indicou, 

naquela ocasião, a necessidade de ampliar o nosso estudo, até então 

temático. Neste ínterim crescia o interesse pela leitura proposta para o tema da 

Proclamação da República, uma vez que evento da História Nacional 

inaugurador de uma outra tradição política. Com base nisso intentávamos 

contrapor as memória monárquicas e republicanas a fim de verificarmos 

permanências, rupturas, apropriações e por fim, a síntese das leituras 

propostas pelo novo regime.  

Simultaneamente sentíamos a necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre João Ribeiro, pois teses, dissertações e artigos apontavam-

no como renovação escolar para o início do século XX e modelo historiográfico 

para os livros de História do Brasil até a década de 30. Durante o projeto de 

iniciação científica as informações sobre esse autor eram restritas. Tal dificuldade 

foi contornada ainda no primeiro ano do Mestrado quando apresentamos os 

resultados da pesquisa no XXII Simpósio Nacional de História, em João Pessoa, 

em 2003. Nesse evento tivemos oportunidade socializar os resultados obtidos, 

estabelecer contatos com outros pesquisadores do tema bem como localizar 

fontes e historiografia, especialmente sobre João Ribeiro. A partir de então, 

definimos que o autor comporia no mínimo um capítulo da dissertação. Na prática, 

estendemos as análises também para o terceiro capítulo. 

 

 

Explicitação do objeto de pesquisa  

 

O livro escolar freqüentemente tem sido objeto de reflexão de diversas 

áreas do conhecimento, como a Pedagogia e Psicologia. No campo da História as 

análises, geralmente são restritas aos cursos de didática. Nesses a preocupação 

com o ensino e o desenvolvimento das historiografias produzem interpretações 

apartadas do conjunto da produção do conhecimento histórico. Neste sentido, o 

livro escolar é pouco percebido como uma fonte história localizável. Diante desta 

lacuna procuramos nessa dissertação tomar o manual escolar de História do 

Brasil, do período considerado, como uma obra inscrita em um lugar específico. 
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Por lugar estamos considerando todas referências culturais e históricas as quais 

está ligado.  

Com base nisso, compreendemos que, os recursos pedagógicos e 

narrativos – que conferem centralidade ao livro escolar para a apreensão do 

conhecimento histórico, bem como para prática docente – fornecem os 

referenciais que buscamos. Os sentidos impressos em toda sua estrutura didática 

fazem dele portador de um sistema de valores, de cultura e de representações3, 

que articulados à narrativa histórica colaboram na composição da consciência e 

da memória coletiva de uma sociedade.  

Sabedor da importância do livro na construção da nacionalidade o 

Estado Nacional procurou, desde 1822, orientar a produção deste material bem 

como definir os propósitos educacionais. Proclamada a República, em 1889, a 

ênfase educacional se ampliaria tendo em vista o desejo de afirmação do novo 

regime. 

Nossa pesquisa parte de um problema principal que é investigar o tipo 

de leitura que a República elabora de temas relacionados ao Império analisando 

assim como o mesmo é tomado na composição e consolidação da tradição 

republicana. Na memória nacional, articulada nos livros escolares do período 

considerado prevalece narrativas simpatizantes da histórica monárquica, 

demonstrando que essa tradição não é negada, vetada ou olvidada, como se 

poderia supor numa disputa simbólica entre os dois regimes. Tal característica 

une os dois períodos da história brasileira numa única temporalidade marcada 

pelos conceitos de evolução e progresso, assegurando a primeira fase como 

Mestra e a segunda como etapa final. Neste sentido ambos os regimes políticos 

são estabelecidos em sistema de ordem no qual o republicanismo aparece como 

embrião sentimental da história da nação.  

O período escolhido para a pesquisa corresponde, respectivamente, a 

dois momentos distintos da História Nacional. Em 1900, na virada dos séculos, 

João Ribeiro publicava a primeira edição de seu livro História do Brasil. Essa obra 

é expressão tanto, da passagem do regime monárquico para o republicano, 

quanto do desencanto da intelectualidade envolvida com a propaganda política 
                                                 
3 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do 
saber escolar. 1993. 369 f. Tese de Doutorado – Departamento de História, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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que colaborou com a mudança política. O ano de 1922 corresponde ao 

Centenário da Independência do Brasil, momento, portanto, chave para a fusão 

das duas tradições.  

Nossa dissertação está dividida em três capítulos. Na primeira parte, 

intitulada Memória Nacional: A História como disciplina escolar, o livro didático e o 

Brasil Moderno procuramos analisar as principais transformações efetuadas no 

sentido de conferir centralidade aos livros escolares da disciplina de História, 

transformando-os em “lugar de memória” da nação. Entre elas se destacou a 

definição da História como disciplina acadêmica e escolar, e o crescimento da 

valorização da educação como fator de aceleração histórica, que trouxe como 

corolário a ampliação da comunidade de leitores. 

Conceber o livro como “lugar de memória” implicou em refletir acerca 

dos principais centros de produção do conhecimento histórico, que por esses idos 

se vinculavam especialmente ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e ao 

Colégio Pedro II. A maioria dos autores de manuais escolares estiveram ligados a 

essas instituições que, até a criação das primeiras faculdades de Filosofia, na 

década de 30, foram responsáveis, respectivamente, pela elaboração do saber 

acadêmico e escolar.  

Um dos principais debates realizados no Brasil, durante as décadas de 

10 e 20, gravitava em torno da inserção da nossa sociedade nos padrões de 

modernidade européia. Tratava-se de um projeto dirigido pelo Estado e que 

contou com a participação do setor educacional e com os intelectuais, os quais, 

geralmente também circulavam pelo ambiente jornalístico. Os dois autores 

focalizados neste trabalho eram participantes desses dois círculos, a Educação e 

o Jornalismo.  

O primeiro autor, João Ribeiro, é analisado no segundo capítulo, Da 

fidelidade à saudade: João Ribeiro e a História do Brasil. Nesta parte procuramos 

apresentar as principais questões que contribuíram para que História do Brasil 

fosse considerada uma inovação tanto didática quanto historiográfica. 

Compreendendo que toda escrita da história possui uma historicidade4, 

relacionamos sua obra com os anos iniciais da República, em que se verificou 

                                                 
4 CERTEAU, Michel. A escrita da história. Trad. de Maria de Lourdes Menezes. Revisão técnica de 
Arno Vogel. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 
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uma situação de pessimismo e decepção com o novo regime. Neste sentido, João 

Ribeiro, conhecido como republicano ardente e florianista apaixonado, sinaliza a 

frustração de uma geração que procurou conciliar a República ideal com a 

República real.  

O capítulo 3, Marcos fundadores da História nacional nos livros 

didáticos, é composto por duas partes. A primeira delas se detém mais 

profundamente no texto de História do Brasil de João Ribeiro. Trata-se de uma 

análise temática que privilegiou as narrativas sobre a Independência do Brasil, a 

Abdicação e os Mamelucos. Em relação ao primeiro tema, procuramos comparar 

a narrativa de João Ribeiro com as duas obras Dr. Joaquim Maria de Lacerda, 

Pequena Historia do Brazil por perguntas e respostas e Compendio de Historia 

Universal. Nossa escolha justifica-se em função de que essas duas obras, 

escritas ainda no Império, tiveram ampla circulação nacional5até a década de 30, 

o que demonstra sua relevância para o cenário educacional. 

Nos capítulos de História do Brasil, João Ribeiro deixa claro que a 

verdadeira revolução nacional deveria ser feita pelos mamelucos, que em sua 

concepção seriam os guardadores desde o século XVII do sentimento nacional, 

além de símbolos do abolicionismo, federalismo e republicanismo. Neste sentido, 

os mamelucos, compreendidos como tipo definidor da nacionalidade, nos 

indicavam o caminho encontrado pelo autor para conciliar a decepção com o 

Brasil da virada do século e a saudade dos tempos imperiais, abordados no 

capítulo anterior. A última parte do terceiro capítulo, Entre o Sete de Setembro e o 

Quinze de Novembro: a leitura do Centenário da Independência focaliza os anos 

finais da primeira década do século XX e o inicio dos anos 20. Nela procuramos 

comparar duas obras de Rocha Pombo, uma de caráter escolar e outra que foi 

fruto de suas pesquisas históricas com a finalidade de perceber o modo 

escriturário predominante nos manuais escolares definidores do sentido histórico 

que se queria preservar. 

 

                                                 
5 BITTENCOURT, op. cit., p. 207. 



Capítulo 1 

 
MEMÓRIA NACIONAL: 

A HISTÓRIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR, 

O LIVRO DIDÁTICO E O BRASIL MODERNO 

 

 

1.1 O ensino de história: constituição disciplinar 

 

No Brasil, uma reflexão sobre o conhecimento histórico, produzido pela 

literatura escolar, pressupõe necessariamente uma análise do processo de 

constituição da História como disciplina, uma vez que ambos se constituíram 

simultaneamente. 

A elaboração e utilização de um livro escolar estão intimamente ligadas 

aos pressupostos definidos pela disciplina à qual serve. Com o papel de portador 

e transmissor de um determinado conhecimento curricular, o livro didático passou 

“idealmente” a ser organizado em função das disciplinas1. Assim, não é possível 

analisar um sem que antes se situe o outro. No caso do livro de História, tal 

procedimento faz-se necessário para a apreensão das principais diretrizes 

orientadoras da formulação do tempo histórico, bem como da própria concepção 

de História que o sustenta.  

O termo disciplina escolar pode ser entendido, segundo Fonseca, como 

“conjunto de conhecimentos identificados por um título ou rubrica e dotado de 

organização própria para o estudo escolar, com finalidades específicas ao 

conteúdo de que trata e formas próprias para sua apresentação”2. A definição 

dada pela pesquisadora põe em questão três principais problemas: a 

organização, a estruturação e a definição de finalidades da história como 

disciplina. Compreender esses três aspectos permite identificar as principais 

relações que envolveram a elaboração e utilização do livro escolar de História do 

Brasil no período em estudo. 

                                                 
1 FRANCO, Maria Laura P. B. O livro didático de história no Brasil: a versão fabricada. São Paulo: 
Global, 1982, p. 19. 
2 FONSECA, Thaís Nívia de Lima. História & ensino de história. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 15. 
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No Brasil, a inclusão da História como conteúdo escolar e acadêmico 

relaciona-se com a estruturação do sistema de ensino, ocorrida após a 

Independência e com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 

em 1838. Com a criação do Estado brasileiro, em 1822, surgiu também a 

necessidade de sistematizar a narrativa da nação, pois, por meio dela, estabelecer-

se-ia um padrão da identidade que seria assumida pelos brasileiros. Logo, a pauta 

dos ilustrados brasileiros, nos primeiros anos da independência política até a década 

de 70, do século XIX, passou a ser a formulação de uma identidade própria, imbuída 

de um nacionalismo didático, integrador, progressista, elitista e utilitário3. 

A cultura historiográfica produzida no IHGB nessas décadas visava, 

sobretudo, a explicar a gênese da Nação, com o destaque para os principais 

sucessos. Evitava-se a criação de histórias regionais, pois o Império sempre fora 

pensado como um todo. Nessa tarefa, era preciso não apenas criar o conhecimento 

sobre o Brasil, mas definir também o público a que se dirigia a literatura didática, 

delineada, a princípio, pela narrativa histórica ainda marcada por uma cultura luso-

brasileira. A elaboração e divulgação de livros destinados ao ensino seriam 

cruciais, pois é a narrativa histórica que constrói a nacionalidade e a torna crível em 

virtude dos procedimentos retóricos próprios do método histórico. 

A criação uma cultura historiográfica que definisse o Brasil não era uma 

simples tarefa de inventar heróis e narrativas épicas. Embora tais procedimentos 

fossem importantes, deveriam estar articulados a uma tradição européia marcada 

pelos conceitos de civilização e progresso4. Para este desafio, o Estado e o IHGB 

encontraram um grande aliado no sistema educativo e, em especial, na literatura 

didática5. 

As propostas defendidas e executadas pelo IHGB apresentavam muitas 

semelhanças com as instituições européias dos séculos XVII e XVIII, sobretudo o 

modelo francês. Na Europa, a criação de institutos – nos quais os governantes 

imperiais se inspiraram – integrava parte do processo de centralização do Estado. 

                                                 
3 DIAS, Maria Odila Silva. A interiorização da metrópole (1808-1835). In: MOTA, Carlos G. 1822: 
dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 160-184. Ver também: DIEHL, Astor Antônio. A 
cultura historiográfica brasileira: do IHGB aos anos 1930. Rio Grande Sul: Ediupf, 1998. p. 24. 
4 DIEHL, op. cit, p. 27. 
5 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do 
saber escolar. 1993.369 f. Tese de Doutorado – Departamento de História, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 16-17. 
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Este papel não seria diferente no Brasil, ainda que alguns de seus sócios 

preferissem ver o IHGB não como uma instituição oficial, mas apenas como um 

lugar de produção científico-cultural, neutra nas disputas político-partidárias6.  

A neutralidade política pretendida por alguns não se efetivava na 

prática, pois o Instituto fora criado com a finalidade específica de elaborar uma 

história instrumentalizada da Nação. A herança, quase genética, como preferiu 

denominar Diehl, do IHGB com o Instituto Histórico de Paris, aponta para a visão 

de História que orientava a produção da segunda década do século XIX e de 

grande parte do século XX: a compreensão do presente deveria orientar o futuro.  

O conhecimento histórico produzido tanto pelo IHGB como pelo 

Instituto de Paris (e por toda cultura européia oitocentista) fundamenta-se na 

concepção de que a narrativa deve ser fiel aos fatos. Nessa perspectiva, a 

disciplina História ancorou-se na crença de que o relato dos eventos confundia-se 

com a própria História, portadora de uma verdade objetiva. Tal produção 

efetuava-se em meio a uma complexa teia de seleção entre o que se desejava 

lembrar e o que era preciso esquecer. O corolário imediato dessa postura foi a 

instalação do passado nos espaços sagrados da memória, em especial da Nação. 

Guimarães avalia que dessa associação entre interesses nacionais e projeto 

científico nasceu “uma poderosa cultura histórica, ainda a nos marcar 

coletivamente, e que viria afirmar e garantir a centralidade da História no processo 

de definição de sentidos para o homem contemporâneo”7. Enfim, no século XIX, 

produzia-se uma história/memória instrumentalizada da Nação ou, como preferiu 

Halbwachs, uma memória histórica, que será abordada em item posterior8. 

Até aqui vimos que a organização e estruturação da História como 

disciplina acadêmica relacionam-se com a criação do Instituto Histórico 

Geográfico e Brasileiro. Na realidade, neste primeiro momento em que importava 

criar a genealogia nacional e conferir sentido à identidade brasileira, a História 

                                                 
6 DIEHL, op. cit., p. 28 
7 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma 
memória disciplinar. História Cultural: experiências de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
1999. p. 9-24. 
8 É importante destacar a atuação de outros centros produtores de conhecimento que agiram 
neste contexto e onde importantes debates ocorreram, como os museus etnográficos brasileiros, 
os institutos históricos e geográficos regionais, as faculdades de Direito e de Medicina. Muitos dos 
intelectuais, autores de didáticos, estavam ligados a essas instituições. Sobre estes centros ver: 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e a questão racial no 
Brasil: 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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acadêmica e a História escolar seguiram orientações do IHGB e do Colégio Pedro 

II. Ambas as instituições foram fundadas no mesmo ano, 1837, dia do aniversário 

natalício do Imperador. O Colégio teve sua pedra fundamental lançada nesse ano, 

mas foi inaugurado em 25 de março de 1838, data escolhida para coincidir com o 

juramento da constituição do Império. Para Melo, a simbologia da data demonstra 

que o Colégio “tinha verdadeiramente uma missão a cumprir”9, cujo arcabouço 

conceitual e problematização coincidiam com as do IHGB10. 

Ao realizarem a transposição do conhecimento histórico, 

academicamente produzido, para o nível escolar, muitos dos professores do 

Colégio Pedro II, que eram em diversos casos também sócios do IHGB, foram os 

autores dos programas curriculares que orientaram tanto o ensino de História 

quanto a produção dos livros escolares desta disciplina. A dimensão do Colégio 

Pedro II como escola-modelo pode ser balizada pelo fato de ele ter sido, até 1931, 

a única instituição autorizada a emitir o certificado de conclusão do curso 

secundário. Além disso, era responsável pelos exames eliminatórios das 

disciplinas componentes da grade curricular dos programas escolares11. 

De caráter eminentemente elitista, o Imperial Colégio de Pedro II, 

fundado em 1837, foi proeminente na criação e estruturação do ensino secundário 

no Brasil. Considerado modelo para os demais estabelecimentos particulares e 

liceus provinciais que seriam estabelecidos no País, ele ficou responsável, a partir 

de 1854, por preparar e ministrar os exames preparatórios para os poucos cursos 

superiores então existentes. Na prática, essa medida significou um incentivo cada 

vez maior para que outras instituições seguissem seus programas. Anos depois, 

foi criada a categoria de equiparação, um privilégio concedido aos colégios que 

seguissem os planos de estudos, os programas e até mesmo a organização de 

ensino proposto pelo Colégio Pedro II12. 

                                                 
9 MELO, Ciro Flávio de Castro Bandeira. Senhores da história: a construção do Brasil em dois 
manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX. 1997. 295f. Tese (Doutorado em 
Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 83. 
10 ABUD, Kátia. Currículos de história e políticas públicas: os programas de história do Brasil na 
escola secundária. In: BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (Org.). O saber histórico em sala 
de aula. São Paulo: Contexto: 1997. p. 30 
11 Idem, 1997, p. 31. 
12 GASPARELLO, Arlette Medeiros. Construtores de identidades: os compêndios de história do 
Brasil do Colégio Pedro II (1838-1920). 2002. 301f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. p. 152. 
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A instituição definia-se pelo caráter peculiar de ser uma entidade oficial, 

que era, entretanto, mantida pelas mensalidades de seus dos alunos. Apesar 

desse aspecto privado, havia uma determinação de que o Colégio poderia manter 

gratuitamente o número de até 20 pessoas carentes, das quais doze deveriam ser 

reconhecidamente pobres13. A gratuidade do ensino secundário no Brasil foi algo 

que só passou a existir a partir de 194514. Realidade bem diferente do ensino 

primário, que desde cedo foi tomado como prioridade pelo Estado brasileiro.  

Durante todo o período monárquico, o Colégio foi um importante centro 

difusor de um conhecimento escolar marcado pelo apoio do governo imperial, a 

ponto de ser considerado “a menina dos olhos” de D. Pedro II15. Com o advento 

da República, os primeiros governantes estavam imbuídos do desejo de 

apagamento de toda memória imperial e viram na instituição um grave empecilho, 

uma vez que ele era o órgão oficial da Monarquia16. No desejo de transformá-lo 

em uma referência republicana, tomaram algumas medidas como a mais 

sinalizadora dentre elas, a retirada do nome do Imperador deposto. Em 1890, 52 

anos após a denominação Colégio de Pedro II, o estabelecimento passou a 

chamar-se Ginásio Nacional17. 

Tal mudança não foi bem recebida pela comunidade escolar, que 

reivindicava a volta do antigo nome. Sucessivamente outros nomes foram dados, 

como o de Instituto Bernardo de Vasconcellos, para as seções internas, e 

Externato Nacional Pedro II. Ainda assim, alunos, ex-alunos, professores e ex-

professores mobilizaram-se e encaminharam aos poderes públicos e à imprensa 

pedidos e notas para o retorno da antiga nomenclatura do Colégio. Também agiu, 

neste processo, o Instituto dos Bacharéis em Letras, que, à época, enviou uma 

representação ao presidente Marechal Hermes Fonseca, também ex-aluno do 

Colégio Pedro II, e que deu apoio ao movimento de restituição, em 1911, do 

antigo nome18. 

A resistência à mudança de nomenclatura foi compreendida por 

Gasparello como expressão de um sentimento de pertença a um estabelecimento 

                                                 
13 MELO, op. cit, p. 78.  
14 BITTENCOURT, 1993, p. 58. 
15 DORIA apud GASPARELLO, op. cit., p. 42. 
16 GASPARELLO, op. cit. p. 40-42 
17 Idem, p. 40-42.  
18 ANDRADE apud GASPARELLO, op. cit., p. 42 
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de ensino e internalização das referências de status que essa instituição 

representava, além da necessidade de um pequeno grupo formado pelos 

intelectuais, professores do Colégio, manter as condições anteriores ao regime 

republicano19. Acreditamos que se trata também de um sinal de 

descontentamento com os rumos tomados pelo republicanismo, desencanto 

expresso nos escritos de muitos intelectuais que, passaram a valorizar certos 

aspectos do passado monárquico. Não se tratava propriamente da defesa da 

monarquia, mas, sim, de pontuar o abandono de certos princípios republicanos 

em prol de uma ordem que retirou do Estado os mecanismos de condução da 

vida política ao delegar poder aos chefes políticos regionais, como se depreende 

do pacto político organizado no governo Campos Sales20. 

Além de alterar a designação do Colégio, a República também se 

preocupou em realizar outras mudanças, tais como a retirada do privilégio de 

a instituição conceder o título de Bacharel em Letras aos aprovados do 

sétimo ano, a substituição da nomenclatura Reitor para Diretor e a eleição 

deste pela Congregação. Para Gasparello, a retirada deste título também 

representava um duro golpe ao prestígio e à distinção que o Colégio 

sustentara na sociedade, outrora da Corte, agora republicana. Significava 

ainda um golpe à associação que o colégio mantinha com os meios europeus, 

uma vez que os dirigentes dos seminários e universidades eram referidos 

como reitor21. 

Segundo Gasparello, as modificações efetuadas tinham por objetivo 

dar uma feição menos aristocrática às instituições oficiais e não se realizaram 

apenas de forma restritiva e coercitiva. A autora avalia que a presença de 

republicanos no quadro docente – como João Ribeiro, Pedro do Couto e outros 

intelectuais, muitos deles jornalistas e escritores, todos freqüentadores do mesmo 

lugar social – contribuiu para a aceitação das novas medidas. Além disso, 

considera que a reforma republicana acabou por promover o fortalecimento da 

Congregação, ao conceder ao ao estabelecimento do direito de enviar ao governo 

o nome dos professores escolhidos pela comunidade catedrática. Todos esses 

                                                 
19 GASPARELLO, op. cit. p. 44. 
20 Ver: LESSA, Renato. A invenção da Republica: Campos Sales, as bases e a decadência da 
primeira república brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. 
21 GASPARELLO, op. cit., p. 43. 
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elementos teriam contribuído para criar um clima mais propício à adesão ao novo 

regime. 

O Colégio Pedro II ocupou centralidade não apenas na estruturação do 

ensino secundário brasileiro e na definição da História como disciplina escolar, 

mas também na adoção dos livros produzidos por seus professores. Para que um 

livro no Brasil chegasse a ser adotado nas escolas, era fundamental atender a 

uma condição: o fato de o autor estar ou não vinculado a escolas de renome – 

como o Colégio Pedro II – estabelecimentos equiparados, a este, a uma escola 

Normal do Rio de Janeiro ou de grandes cidades, como São Paulo22. Entretanto, 

como destacou Guy de Hollanda, a aceitação de livros produzidos por 

catedráticos do Colégio Pedro II era muito maior. Diversos professores/autores 

que trabalhavam em estabelecimentos equiparados publicaram seus compêndios, 

mas sua aceitação e circulação foram apenas locais.  

A explicação para a boa receptividade do Colégio encontra-se nas 

determinações da Reforma Rocha Vaz (1925-1931). Estas definiam que os 

programas de ensino secundário deveriam ser aprovados pelas congregações 

do Colégio Pedro II e pelos estabelecimentos equiparados. Acrescenta-se, 

ainda, o fato de os exames finais do curso seriado dos estabelecimentos não-

equiparados e dos preparatórios serem todos elaborados de acordo com os 

parâmetros do Colégio Pedro II. Para resolver este problema, as escolas 

preferiram adotar livros elaborados por esta instituição. Apesar da relevância do 

Colégio na adesão dos livros escolares, autores como Jonatas Serrano, com 

Epítome da História Universal, e Oliveira Lima, com História da Civilização, 

alcançaram grande sucesso editorial antes de compor o quadro docente deste 

estabelecimento23. 

Tal situação, criada ainda no Império, atravessou a República até a 

década de 30, embora ainda encontremos na capa do manual de Joaquim Silva, 

impresso nos anos 40, a inscrição de tratar-se de um livro escrito de acordo com 

o programa do Colégio Pedro II, demonstrando assim a influência desta 

instituição. Nos jornais goianos da década de 20, podiam-se encontrar 

                                                 
22 HOLLANDA, Guy de. Um quarto de século de programa e compêndios de história para o ensino 
secundário brasileiro: 1931-1956. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 
1957, p. 107. 
23 Idem, p. 10. 
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propagandas de colégios preparatórios para as faculdades que traziam a 

inscrição de que os programas seguidos eram os do Colégio Pedro II24. 

Concebido como lugar privilegiado para a formação das elites 

imperiais, o Colégio cumpriu sua missão, tanto durante a Monarquia como na 

República, transpondo para o nível escolar um conhecimento histórico 

comprometido com a afirmação da ordem vigente. Nessa perspectiva, é preciso 

considerar-se o envolvimento social e político dos professores/autores. Eles 

produziram um tipo de conhecimento que se apresenta selecionado, enquadrando 

acontecimentos e narrativas. Tal processo se deu em virtude de dois fatores. 

Primeiro pelo fato de este saber destinar-se a um público escolar. Segundo, pelo 

comprometimento dos autores com o IHGB e o Colégio Pedro II. Nesse sentido, 

encontramos em ambas as instituições e no seu produto historiográfico – o livro 

escolar de História do Brasil – um privilegiado “lugar de memória”.  

 

 

1.2 O livro de história do Brasil como “lugar de memória” 

 

Em nossa pesquisa, a articulação entre Memória e História ocupa lugar 

central na análise dos manuais escolares. Nessa perspectiva torna-se 

fundamental considerar o livro escolar como um “lugar de memória”, conceito 

formulado por Pierre Nora. Para este historiador francês, os lugares englobam 

desde os espaços concretos, como cemitérios, museus, aniversários e 

monumentos, até lugares intelectualmente elaborados, como livros e a própria 

historiografia25. Seu interesse pela memória foi despertado com base no 

reconhecimento de que a percepção do passado pelas sociedades foi alterada 

com o processo de globalização e mundialização, desencadeando uma busca 

incessante por uma memória ausente como representação coletiva. 

Nos livros escolares do período em estudo, a representação coletiva da 

história nacional se realiza por meio de um projeto orientado de construção de 

identidade. Dessa forma, importava criar um conhecimento histórico no qual a 
                                                 
24 O exemplo a que nos referimos é o da propagando do Instituto Propedêutico de Goyas, que se 
situava à rua Dr. Couto de Magalhães, n. 9, na atual cidade de Goiás. Ver: GOIÁS-GO. Jornal O 
Democrata. 9 jun. 1928. Propaganda. 
25 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Trad. Yara A Khoury, 
Projeto História, São Paulo, p. 7-29, dez. 1993, p. 25. 
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Nação pudesse se ver e se reconhecer como moderna. Esse saber viria, portanto, 

recortado, selecionado com base em perspectivas nacionalistas, cuja ênfase estava 

na idéia de unidade, grandeza nacional e progresso. Nesses termos, verificamos 

uma associação entre os conteúdos de História e os projetos nacionalistas, cuja 

apresentação na literatura didática se fez sob o signo da memória histórica26.  

A tomada do conhecimento histórico da Nação, sob a forma de um 

enquadramento coercitivo de acontecimentos e fatos, que impunha modelos e 

esquemas de representação do passado27, permite-nos analisar os manuais como 

um “lugar de memória”. É preciso considerar, todavia, que nem todo livro, escolar 

ou não, recebe esta denominação. Para que isso, a imaginação – isto é, a 

concepção daqueles que o elaboram com base nas políticas educacionais e 

contexto cultural definidos – deve centrar-se em uma aura simbólica, em uma 

lógica que o toma como objeto de um ritual. Por último, deve inscrever-se em um 

projeto de remanejamento efetivo da memória28. 

O conceito de Nora agrega três aspectos principais estabelecidos em 

uma relação de coexistência, que são: o material, o funcional e o simbólico. A 

materialidade do “lugar de memória” faz-se pelo “conteúdo demográfico”. Em 

nossa leitura, este conteúdo é composto por um conjunto de personagens e 

acontecimentos históricos que a memória procura preservar, enfatizar e fixar por 

meio de mecanismos como a narrativa histórica, a iconografia, os exercícios de 

fixação, os quadros-resumos, as sinopses e outros.  

O caráter funcional advém de uma garantia hipotética de cristalização e 

transmissão de uma memória, que se trata, nesse caso, de um conhecimento 

histórico que se tenciona entre o ato de ser lembrado e o de ser elaborado. Por 

fim, o aspecto simbólico é produtor de uma representação coletiva com imensa 

                                                 
26 Para Halbwachs, memória histórica não é uma designação feliz, posto que, para a compreensão 
de História de seu tempo, se tratava da associação de dois termos oponentes. Para ele, a 
memória só pode reter aquilo que é fruto da vivência social. Mas o que percebemos na tradição 
oitocentista européia e no Brasil, no período que estudamos, é que a associação com a História 
pretendia forjar um tipo de tradição que muitas vezes não encontrava eco na vivência dos grupos. 
Nesse sentido, memória histórica em Halbwachs pode ser compreendida como o conjunto de 
lembranças históricas preservadas por uma comunidade imaginária e que não corresponde, 
necessariamente, à memória coletiva. Ver: HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. Trad. de 
Laurent Leon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990. 
27 A noção de memória histórica como memória enquadrada é desenvolvida por Michel Pollak. 
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. IN: Estudos históricos. Rio de Janeiro, v. 2, n. 
3, 1989, p. 3-15. 
28 NORA, op. cit., p. 21. 
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capacidade de agregar sentido ao evento fundador, sem que se estabeleçam 

vínculos de vivência entre os autores e leitores dos livros didáticos. 

Nos “lugares de memória”, os mínimos sinais são superdimensionados, 

a fim de se alcançar o máximo de significação. Nesse processo de criação de 

sentidos e de reatualizações de tradições, ocorre um intenso entrecruzamento de 

memória e História, que pode levar, em alguns casos, a situações em que a 

primeira dita o que deve ser lembrado e a outra o instala em uma narrativa 

histórica. Por essa razão, manifestam-se disputas simbólicas nos lugares de 

memória. 

Os “lugares de memórias” são alimentados pelos grandes 

acontecimentos, nos quais Nora distingue: o acontecimento fundador, que no 

momento de sua apresentação não agregava a grandiosidade que o futuro lhe 

atribuiu; e o acontecimento-espetáculo, que no ato de sua apresentação nada 

acontece, mas que é imediatamente carregado, de sentido simbólico, tornando-

se, no instante de seu desenvolvimento, a sua própria comemoração antecipada. 

Em ambos os casos, a problemática centraliza-se mais no sentido e investimento 

simbólico realizado do que no próprio acontecimento. 

Nesta pesquisa, lidamos com alguns temas cuja permanência como 

conhecimento histórico escolar e mesmo em outras esferas de produção do saber 

conferiu-lhe status de acontecimentos-fundadores. Ao se tornarem referência do 

tempo da Nação, constituíram também “lugares de memória”, uma vez que foram 

sistematicamente elaborados para assumir postos carregados de solenidade para 

demarcar as rupturas iniciais. Tal processo, a fim de alcançar seu objetivo, contou 

com um sistema educacional voltado para a celebração desses acontecimentos.  

 

 

1.2.1 Os livros escolares e o projeto de formação nacional 

 

A reflexão sobre o livro escolar de História do Brasil e de sua relação 

com os projetos de formação nacional requer que pensemos, antes, na 

comunidade de leitores para a qual fora destinado. Esse é um exercício para o 

qual é necessário retomar algumas questões relativas à estruturação dos dois 

principais níveis de ensino existentes no período em análise, identificando, assim, 
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alguns dos desafios que enfrentavam. O delineamento desses pontos permitirá 

compreender a significação dos livros para a sociedade do período considerado.  

A análise das representações veiculadas nos livros didáticos, editados 

na Primeira República coloca-nos diante de algumas situações difíceis. Evitar o 

anacronismo é regra básica do trabalho histórico. Assim, sabedora que somos do 

desenrolar da história (e na perspectiva do presente), posicionamo-nos diante do 

que é narrado na forma de saber escolar, cuidando para evitar críticas 

extemporâneas. 

É preciso destacar que, para a sociedade do momento em questão, o 

livro escolar era um importante instrumento didático. Na comunidade de leitores 

brasileiros, o alunado, conjunto mais expressivo, era dividido nos níveis primário e 

secundário das redes pública e privada. Como foi destacado em item anterior, o 

Estado brasileiro, desde sua criação, assumiu a gratuidade somente do ensino 

primário, enquanto o secundário se caracterizou por uma organização de caráter 

oficial, mas com mensalidades pagas pelos próprios alunos. É preciso também 

levar em conta que os dois níveis de ensino estavam em processo de 

estruturação. 

Bittencourt destaca que, nos primeiros anos da República, o ensino 

primário ainda estava sendo organizado quanto à duração, às idades apropriadas, 

à organização das classes, horas de estudo e às disciplinas que seriam 

ministradas29. A própria disciplina História só veio a fazer parte dos programas 

curriculares das escolas elementares em 1855, associada à “educação moral e 

cívica”.30 Em 1908, o Dr. F. Pinheiro Bittencourt, em seu Compendio de 

Pedagogia Escolar, antes de apresentar o pensamento educacional e 

metodologia da História que deveria ser seguidas pelos professores da primeira 

década do século XX destacava o avanço que representa o ingresso da disciplina 

nos currículos das escolas públicas: “Como o da geographia, o ensino da historia 

não fazia outr’ora parte dos programmas primários. Nas escolas públicas não se 

ensina essa disciplina, tida como desnecessária. Felizmente tal anomalia 

desappareceu por completo.”31 

                                                 
29 BITTENCOURT, 1993, p. 32-33.  
30 Idem, p. 149. 
31 BITTENCOURT, F. Pinheiro. Compendio de Pedagogia Escolar. São Paulo: Livraria Francisco 
Alves. 1908, p. 189. 
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Como vimos, o Estado Nacional não apenas tomou para si a 

responsabilidade pela gratuidade do ensino primário, mas também lhe destinou 

maior atenção, exatamente por corresponder à maior parte do alunado brasileiro. 

No período em estudo, o Brasil passava por uma série de mudanças sociais, bem 

assim, no campo escolar. Tais alterações estão ligadas a fatores como o 

processo de urbanização que avançava no Brasil nas décadas de 10 e 20. O 

aumento populacional nos centros urbanos e o crescimento das atividades fabris 

exigiam a qualificação do trabalhador, daí a urgência de promover a escolarização 

desse contingente e de sua prole. 

Quanto ao nível secundário, os leitores, em sua maioria, eram os filhos 

de classes ricas, que procuravam instituições como o Colégio Pedro II, liceus 

provinciais, internatos confessionais ou leigos, nos quais a preocupação com a 

qualidade de ensino era maior32. Apesar de seu caráter elitista, não se excluía a 

possibilidade de pessoas de menos posse freqüentarem instituições como o 

Colégio Pedro II, conforme foi comentado em item anterior.  

A diferenciação que assinalava o alunado deste nível de ensino não se 

restringia a uma questão social, mas também ao público alvo – masculino. Em 

estabelecimentos como o Colégio Pedro II, durante muito tempo permaneceu a 

tradição prevista em lei de não admitir o ingresso de alunas. Segundo Gasparello, 

somente na década de 80 do século XIX, a escola abriu uma prerrogativa, cuja 

duração foi exígua sob o argumento de que a iniciativa não estava prevista na Lei 

do Orçamento. Recomendava-se então que as alunas se dirigissem à Escola 

Normal da Corte, ao Liceu de Artes e Ofícios ou aos cursos noturnos oferecidos 

no Externato33.  

No Brasil, o secundário não foi concebido como curso para ser 

estendido às camadas populares, mas, sim, como forma de preservar privilégios e 

manter a separação entre a elite, seguidora de valores europeus, e os outros 

setores da sociedade. O programa curricular deste nível de ensino estava mais 

voltado para as Letras, já que boa parte dos estudantes optava pela vida política 

ou por carreiras liberais. Contava também com o ensino de disciplinas 

propedêuticas, cujo objetivo era prepará-los para o ingresso nas poucas escolas 

                                                 
32 BITTENCOURT, 1993, p. 56. 
33 GASPARELLO, op. cit., p. 38-9. 
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superiores34. Depois de formados, ou às vezes antes, esses alunos passavam a 

ocupar os principais cargos políticos do País, além de compor o quadro da elite 

intelectual brasileira.  

No tocante aos professores, a formação era calamitosa, especialmente 

do que trabalhava no ensino primário. No secundário, a maior dificuldade era a 

ausência de especialistas na área, situação relacionada ao momento de 

delimitação das disciplinas escolares. Assim, o mesmo profissional que lecionava 

História também ensinava Latim ou outra disciplina afim, tendo sempre como 

orientação o currículo das humanidades clássicas. Somente depois de 30, com a 

criação das Faculdades de Filosofia e a exigência legal do diploma de conclusão 

do ensino secundário para o ingresso no ensino superior, é que ocorreu a 

especialização dos professores em uma única disciplina.  

Em uma sociedade cujo sistema educacional não estava totalmente 

organizado, onde seus profissionais enfrentavam sérios problemas de formação, 

onde nem mesmo as disciplinas escolares tinham suas fronteiras demarcadas, o 

livro escolar apresentava-se como material imprescindível para leitura, 

aprendizagem, aperfeiçoamento e era o mais indicado no preparo das aulas35. 

Seu conteúdo deveria atingir tanto os alunos quanto seus mestres, portanto, não 

se tratava apenas de um orientador do saber escolar e de metodologia, era a 

possibilidade mais plausível de acesso a um conhecimento que, de outro modo, 

provavelmente não aconteceria. Conforme destacou Bittencourt, a própria 

necessidade de os professores ministrarem diversas disciplinas conferiu maior 

centralidade ao livro escolar como fonte de conhecimento. A autora ressalta ainda 

que muitos deles tiveram origem nas anotações dos professores e na compilação 

de outros por eles utilizados36. 

Pelo exposto, fica evidenciada a imprescindibilidade do livro escolar na 

formação de alunos e professores no período em estudo. Posto que a educação 

era o coadjuvante no grande desafio de modernizar o País, a narrativa escolar 

estava embebida da mesma perspectiva: inventar o Brasil moderno por meio da 

literatura didática.  

                                                 
34 Idem, p. 56-8. 
35 BITTENCOURT, 1983, p. 259. 
36 Idem, p. 263. 
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1.3 As tradições nacionais e a formação do ideário do Brasil moderno 

 

A implantação da República brasileira representou, em um primeiro 

momento, a expectativa de transformações importantes, aspiração que trazia 

inerente a idéia de invenção de um Brasil moderno. A esperança, no entanto, foi 

ao longo dos primeiros anos republicanos, modificando-se em pessimismo e, por 

fim, em afastamento de boa parte da intelectualidade que estivera envolvida na 

defesa do regime.  

O afastamento dos intelectuais das questões políticas ocorreu 

especialmente em virtude do caráter repressivo que se seguiu, pois o novo 

governo passou a perseguir arduamente os contestadores do novo regime. O 

distanciamento entre a República dos sonhos e a República real não significava 

para muitos intelectuais o desejo de volta de monarquia. Atestava, antes, o 

inutilidade reservada pelo próprio regime que haviam defendido. Tal situação 

perduraria até os primeiros anos da primeira década do século XX, quando o 

projeto de modernizar o País de acordo com padrões europeus abriu caminho 

para um novo tipo de envolvimento dos intelectuais. 

Daquele momento em diante, suas atuações se fariam no campo 

social, no combate ao analfabetismo e na luta pela ampliação da escola pública. 

De acordo com José Veríssimo37, no Brasil de 1890, de uma população de 

14.333.915 habitantes, 12.213.356 não sabiam ler. Esta quantidade correspondia 

a 16 ou 17 brasileiros em cada grupo de 100. Os alarmantes números 

representavam quão difícil era dar prosseguimento aos projetos de modernização 

do Brasil. Apesar disso, os intelectuais brasileiros se envolveram em tais debates, 

motivados por um entusiasmo pela educação e por um otimismo pedagógico38, 

compreendendo a educação como motor de aceleração histórica.  

Segundo Nagle, esse ânimo pedagógico, que envolve o final da década 

e 10 e início dos anos 20, faz reacender antigas aspirações esmaecidas no tempo:  

                                                 
37 VERÍSSIMO, José apud SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões e criação 
cultural na primeira república. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 110. 
38 Entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico são termos utilizados por Jorge Nagle para 
referir-se aos investimentos realizados em favor da escolarização em seus diversos níveis, bem 
como ao engajamento social que caracterizou o final da década de 30, mas que, já na década 
anterior estruturava-se como corrente de idéias. Ver: NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na 
Primeira República. 2. ed. Rio de Janeiro. DP&A, 2001, p. 101-111. 
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Parece que são os velhos sonhos do republicanismo histórico que voltam 
a perturbar a mente dos republicanos quase desiludidos; por exemplo, o 
sonho da República espargindo as luzes da instrução para todo o povo 
brasileiro e democratizando a sociedade, ou o sonho de, pela instrução, 
formar o cidadão cívica e moralmente, de maneira a colaborar para que 
o Brasil se transforme numa nação à altura das mais progressivas 
civilizações do século39. 

 

A democratização da República por meio da instrução moral e cívica 

era parte preponderante na inserção do Brasil no conjunto das nações modernas. 

Nesse sentido, a afirmação de sua modernidade deveria atravessar as narrativas 

que teciam a história nacional, que, por sua vez, se encontrava desde a 

Proclamação da República dividida entre a necessidade de afirmação do regime e 

a proposição de uma leitura da Monarquia. A aproximação do Centenário da 

Independência recolocaria tais questões com maior acuidade.  

Ao tratar do processo de construção do Brasil moderno, Motta procurou 

mostrar que os intelectuais dividiam-se entre aqueles que tinham uma visão 

guiada pela tradição e os que possuíam uma proposta de vanguarda. Na primeira 

ótica, defendia-se que a identidade nacional deveria ser buscada longe dos 

centros urbanos litorâneos. Por essa razão, valorizava-se a imensidão geográfica 

do País, entendendo-a como um ponto de diferenciação no quadro internacional e 

uma expressão da brasilidade. Para Motta, tal pensamento ruralista relaciona-se à 

convicção de que a República, expressão de um movimento do litoral e de caráter 

cosmopolita, não conseguira integrar o País nas sendas do progresso como 

prometera40. Nas comemorações dos cem anos da Independência, tal 

pensamento conduziu a uma leitura conservadora e otimista em relação ao 

passado. Por sua vez, a segunda corrente opõe-se ao passadismo, busca a 

atualização e modernização cultural, procurando para isso harmonizar-se com os 

movimentos europeus.  

Desse modo, nas décadas de 10 e 20, os intelectuais brasileiros, 

atuantes em diversas áreas da sociedade, estiveram envolvidos na construção do 

Brasil moderno. A narrativa escolar integrava parte desse projeto. Seus autores 

foram homens que estiveram muito envolvidos com as principais discussões 

contemporâneas e tinham uma ampla circulação no meio intelectual, 

                                                 
39 NAGLE, op. cit., p. 134. 
40 MOTTA, op. cit., p. 31-40. 
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principalmente o jornalístico, que desde as primeiras décadas republicanas, já se 

apresentava como palco de exibição para o “homem de letras” e ambiente dos 

principais debates41. Formadores de opinião, os intelectuais tanto elaboraram 

quanto difundiram o paradigma de modernidade que caracterizaria a narrativa 

histórica.  

Enquanto os saberes disciplinares iam se constituindo no Brasil, ao final 

do século XIX e início do XX, os jornais se transformaram em veículos responsáveis 

pela produção e circulação de textos de conteúdo literário, antropológico e histórico42. 

Por essa razão, a maioria dos autores de livros escolares pertenciam ao círculo 

jornalístico e transitavam entre o campo histórico e o literário. Muitos deles 

demonstram profundo interesse pelo estudo da língua nacional. 

No ambiente comemorativo do Centenário da Independência, os jornais 

abrigaram polêmicas em torno da valorização do regime monárquico, como se 

pode perceber no fragmento seguinte:  

 

[...] Depois de ler-se tudo quanto os jornaes de hontem publicaram sobre o 
nosso saudoso Imperador D. Pedro II, que durante 500 anos fez a 
felicidade do Brasil, um pensamento impõe-se: ‘ Mas, então, para que 
proclamaram a República?’  
[...] Com effeito, se aquela época soubessem que o magnanimo 
monarcha, alem de magnanimo, era tudo isso que saiu nas folhas hontem, 
a Republica, esta miseravel Republica não teria sido proclamada e 
estaríamos ainda desfrutando as ineffaveis delicias do imperio43.  

 

A valorização monárquica era estranha para muitos republicanos 

históricos, o que demonstra que não havia uma homogeneidade na leitura da 

tradição imperial. Tal percepção indica uma disputa de memórias, que se inicia nos 

jornais e se estende pela literatura histórica. Caso exemplar de tal situação pode 

ser encontrado com Francisco de Assis Cintra. Publicista, formado em Direito e 

professor de Português, manteve por algum tempo uma secção sobre evocações 

históricas no jornal A Gazeta, de São Paulo. Em sua terra natal, Bragança 

Paulista, fundou o jornal Homem Livre, entretanto, foi no ramo da literatura e do 

romance histórico que sua produção mais se destacou.  

                                                 
41 GOMES, Ângela Maria de Castro. História e historiadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1999. p. 45. 
42 Idem, p.46. 
43 O País. 03/12/1925 apud Sandes. SANDES, Noé Freire. A Invenção da nação: entre a 
monarquia e a república. Goiânia: Cegraf, 2000, p. 203. 



 31

Um levantamento44 detalhado de suas principais obras mostrou-nos 

sua preferência pelos temas republicanos e monárquicos, com destaque para os 

anos 20 e 21, momento que marca o maior número de suas publicações. As 

características principais das obras de Cintra são o gosto pela discussão de 

temas polêmicos e o tom irreverente com que os aborda. Segundo Rui Barbosa, 

esse era um vício do seu temperamento “caloroso e exuberante”, que o poderia, 

em alguma medida, prejudicar sua produção. Apesar disso, o próprio Rui Barbosa 

elogiou sua atividade investigativa, definindo-a como “capacidade rara de 

excavação”45, especialmente nos campos da Historia e da Filologia, como se 

pode ler no seguinte fragmento:  

 

Para essas duas altas especialidades o talharam as prendas, que lhe 
são nativas, de uma vocação benedictina: a paciência investigativa, a 
pertinácia no estudo, a abstração de interesses, o amor e senso da 
verdade, a intuição critica, o faro e adivinhação das fontes, dos veios de 
minas, dos thesouros soterrados, ignotos, ou esquecidos, a isenção de 
espírito, a fraqueza da palavra, a coragem das realidades, mal vistas, 
pela rotina da sciencia de compilações e convenções46. 

 

No contexto comemorativo do Centenário da Independência do Brasil, 

Cintra fez uso de sua “paciência investigativa” e de seu “faro para a adivinhação 

das fontes” para impor seu posicionamento eminentemente republicano. 

Enquanto considerável parte dos jornais e da imprensa valorizava os feitos 

monárquicos, Cintra procurou eleger personagens que pudessem ser 

reverenciados como símbolos republicanos.  

                                                 
44 Entre 1921 e 1937, Assis Cintra publicou cerca de 27 obras, das quais apenas quatro eram de 
Português, e as outras de História. Destas, dez tinham relação direta com o Império, tema, na 
maioria das vezes, abordado pelo viés pitoresco e poleminzador. Para isso fazia uso da história da 
vida íntima das personalidades históricas, como se pode perceber nos seguintes títulos de suas 
obras: As amantes do Imperador, A vida íntima do Imperador e da Imperatriz, Amores de 
Napoleão e de Josefina e Os Escândalos de Carlota Joaquina. O tom polemista está presente em 
obras como: O Chalaça (O Favorito do Imperador), A Revolução que fez o Império, Os Escândalos 
da Primeira República, As mentiras de nossa história e outras. Cintra revela uma preocupação em 
escrever histórias, se não desconhecidas de seu público, pelo menos desenvolvidas com base em 
visões distintas, como se pode notar em Reabilitação Histórica de Calabar e Tiradentes perante a 
História. Tais características da escrita de Cintra, embora não possam ser classificados como 
estudos da vida privada, senão antecipam, pelo menos ensaiam uma perspectiva que 
posteriormente ganharam força na França.  
Dados obtidos em: MENEZES, Raimundo. Dicionário Literário Brasileiro. Ed. Saraiva: São Paulo, 
1969. 3v, p. 357. 
45 BARBOSA, Rui apud CINTRA. CINTRA, Assis. Na margem da historia: historias que não vêm 
na historia, 2ª série. São Paulo: Nacional, 1930. p. 10. 
46 BARBOSA, Rui apud CINTRA, op. cit., p. 9. 
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Quanto às figuras centrais dos eventos de 1822, o jornalista ficou 

conhecido, entre outros feitos, por recusar-se a dar o título de “Patriarca da 

Independência” a José Bonifácio. Em Na Margem da História: 2ª série de histórias 

que não vêm na história, dedicou 76 páginas do último capítulo, intitulado “O 

Grande Bonifácio”, para discutir por que o título não lhe deveria ser dado. Essa não 

foi a única baliza de seu trabalho, pois, na mesma obra, propõe um outro herói para 

o Ipiranga. Na sua opinião, Gonçalves Ledo, conhecido por seu posicionamento 

republicano, merecia ser considerado o herói da Independência, e D. Pedro I, 

considerado traidor e oportunista. O interessante de sua argumentação é o uso que 

faz de documentos históricos, que, diferentemente da literatura escolar do período, 

são extensivamente citados com o intuito de “provar” o ponto de vista defendido. 

O conhecimento histórico apresentado por Assis Cintra difere 

substancialmente, em termos de conteúdo e organização temática, do saber 

veiculado na literatura didática. Apesar disso, podemos perceber a dificuldade em 

não remeter à referência monárquica, negá-la ou mesmo “destroná-la”, como se 

pode perceber no seguinte trecho, retirado do capítulo “Significação Histórica dos 

Feriados”: 

 

[...] é o Sete de Setembro que nos conta a epopéa grandiosa do grito do 
Ipiranga, dia em que um príncipe, verificando não mais ser possível 
subjugar o povo brasileiro, com elle fez causa commum contra o seu 
próprio pai, D. João VI; contra sua própria pátria, Portugal. E proclamou 
a independência do Brasil, ás quatro e meia da tarde de Sete de 
Setembro de 1822, na collina do Ipiranga, repetindo as palavras que 
estavam gravadas na alma dos brasileiros: Independência ou Morte!47 

 

A mesma dificuldade pode também ser percebida no último capítulo de 

seu livro Na Margem da História. Depois de listar os inimigos de José Bonifácio, 

suas perseguições e arbitrariedades, chega à seguinte conclusão:  

 

Fizemos o libello contra José Bonifácio. Provámos que elle não iniciou o 
movimento da Independência e por isso não foi o ‘patriarcha’; apontamos 
as suas violências e as suas arbitrariedades. 
Mas, apezar de tudo isso, nelle afinal reconhecemos uma gloria legitima 
da nacionalidade brasileira. Emquanto houver Brasil e brasileiros, o seu 
nome será venerado... 
A sua sabedoria, e também ‘as suas violencias e arbitrariedades’, 
salvaram o Brasil em 1822 das garras da anarchia48. 

                                                 
47 CINTRA, op. cit., p. 66. 
48 Idem, p. 260. 
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Se o reconhecimento da atuação de diversos elementos da tradição 

imperial e o questionamento da ordem republicana apareciam com tanta força no 

meio jornalístico e mesmo entre republicanos históricos como Assis Cintra, que 

não chegou a produzir livros didáticos, é de esperar que tais questões ganhassem 

maior ênfase na literatura escolar tendo em vista o fervor cívico em que estava 

embebida. Tal referência motivou-nos a investigar os livros escolares de História 

do Brasil, por compreendê-los como parte das discussões travadas pela 

sociedade brasileira.  

Como o nosso interesse é analisar o processo de fusão da tradição 

monárquica com a republicana, recuaremos nossas discussões a 1900, onze 

anos após a Proclamação da República. Esse período assinala também a 

primeira publicação de História do Brasil, de João Ribeiro, obra didática na qual 

nos deteremos. Esse intelectual, à semelhança da maioria dos pensadores do 

final do século XIX e início do XX, esteve profundamente envolvido nas 

campanhas abolicionista e republicana. Atuou intensamente no meio jornalístico e 

foi freqüentador de um dos ambientes mais influentes do período, o círculo do 

Barão Rio Branco49. Considerado o inaugurador de uma nova fase da produção 

do conhecimento histórico-escolar, João Ribeiro compõe uma geração50 de 

homens que se decepcionaram com os rumos tomados pela República após sua 

proclamação. O dissabor com o novo regime certamente se apresenta em sua 

produção escolar e nos fornece indícios de como a história monárquica seria lida 

na conjuntura comemorativa do Centenário, apresentando, assim, a novidade em 

forma de tradição51. 

 

                                                 
49 Gomes, op. cit., p. 46. 
50 Doravante usaremos a palavra geração para nos referirmos a João Ribeiro e o grupo de 
intelectuais do qual participou. O conceito de geração, conforme mostrou Gomes, confere um 
tratamento social ao tempo. Para a autora o termo envolve tanto as relações entre as pessoas de 
um mesmo grupo, quanto as referências entre gerações. Essa foi a alternativa encontrada por ela 
para fugir à idéia de homogeneidade que o conceito,por vezes, evoca. Ao analisar as obras 
históricas de autores, como João Ribeiro e Rocha Pombo, veiculadas em Autores e Livros, Gomes 
considerou que os mesmos não fazem parte nem da chamada “geração de 1870” nem da 
“geração do centenário”, que, nos anos 20, criticava o liberalismo. Sobre a geração de 70, ver: 
SEVCENKO, op. cit. 96. Sobre o envolvimento da intelectualidade brasileira e educadores ver: 
NAGLE, op. cit., 73. 
51 SANDES, op. cit., 142. 



Capítulo 2 

 
DA FIDELIDADE À SAUDADE: 

JOÃO RIBEIRO E A HISTÓRIA DO BRASIL 

 

 

“João Ribeiro renovou os estudos históricos no Brasil, 
imprimiu uma nova orientação metodológica e realizou 
uma síntese de nosso passado. A sua História do 
Brasil provocou, na verdade, como afirmou o professor 
João Alfredo Libânio Guedes, uma verdadeira 
‘revolução coperniana’ na reconstituição do nosso 
passado histórico, encarado por ele por outro ângulo 
de gravitação.” 

Joaquim Ribeiro 
 

 

2.1 O autor e sua obra 

 

Com as palavras da epígrafe, Joaquim Ribeiro recomendava, em 1953, 

a provável 14ª edição da obra que consagrou o seu pai como historiador. A 

comparação de História do Brasil com a revolução que Copérnico causou na 

Astronomia não se tratava apenas de marketing para a venda de mais um livro 

didático, ou a admiração do filho para com o pai. Sinalizava a boa recepção que o 

livro obtivera tanto entre os estudantes como no meio intelectual, destinando-lhe, 

na memória nacional, o lugar de renovação historiográfica. Mas, por que uma 

obra didática alcançaria tal repercussão na sociedade brasileira, configurando-a 

como marco na historiografia escolar?  

Tratava-se de um êxito inesperado, cujo corolário foi a adaptação da 

obra em três diferentes versões: uma edição para o nível primário, outra para o 

nível médio e História do Brasil: Curso Superior para os ginásios e Escolas 

Normais. Todas as três edições foram feitas inicialmente pela Editora Jacinto 

Ribeiro dos Santos. Há também registros de publicações pela Livraria Cruz 

Coutinho e Livraria São José. De todas as edições, “Curso Superior” foi a que 

alcançou maior sucesso1. 

                                                 
1 HANSEN, Patrícia Santos. Feições e fisionomia: a história do Brasil de João Ribeiro. Rio de 
Janeiro: Access, 2000, p. 6-7. 
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Segundo Bittencourt, as interpretações inovadoras do autor foram 

introduzidas nas edições escolares de forma diferenciada. A autora observou que, 

nos níveis primários, questões como a formação da população brasileira e a 

configuração do território nacional apresentaram-se de forma diluída 

diferentemente da versão feita para o secundário. A inovação que prevaleceu no 

ensino das primeiras letras, como era conhecido o primário, foi o uso da 

iconografia. Segundo a autora, as imagens foram escolhidas com critério e eram 

provenientes de acervo original2.  

A primeira publicação de História do Brasil data de 1900 e integrou 

parte das comemorações do Quarto Centenário do Descobrimento, imprimindo-

lhe um caráter comemorativo que, na opinião de Hansen, “parecia expressar a 

vocação daquele livro para transcender o público escolar”.3 Para esse evento, a 

editora responsável foi a Livraria Francisco Alves, que doravante publicaria outras 

edições de História do Brasil, bem como as demais obras de João Ribeiro.  

Utilizamos em nossa dissertação a 4ª edição de História do Brasil, 

datada de 1912. Hansen encontrou na contracapa desta edição o anúncio de que 

se tratava de uma obra que comemorativa do Quarto Centenário do 

Descobrimento do Brasil. No volume de que dispomos, não consta tal informação; 

entretanto, acreditamos que esta página possivelmente tenha se perdido ou 

mesmo sido retirada. 

Historia do Brasil não foi o primeiro sucesso editorial de João Ribeiro. 

Anos antes o autor ganhara popularidade com a publicação de gramáticas, que 

tiveram, segundo José Veríssimo, ampla circulação nacional4. A este respeito, 

Joaquim Ribeiro escreveu:  

 

Eu creio mesmo que a grande popularidade do nome de meu pai vem de 
ter escrito gramáticas. Nas peregrinações que tenho feito por esse Brasil 
sempre encontro alguém que logo identifica a minha filiação:  
– Ah! É filho do João Ribeiro, o gramático?  
– E logo o mesmo estribilho: 
– Eu sou um grande admirador de seu pai5. 

                                                 
2 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do 
saber escolar. 1993.369 f. Tese de Doutorado – Departamento de História, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 239-40. 
3 HANSEN, op. cit., p. 6-7. 
4 VERÍSSIMO, José apud HANSEN, op. cit., p. 7. 
5 RIBEIRO, Joaquim. 9 Mil dias com João Ribeiro. Records, [19--], p. 55. 
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Sem dúvida, as questões gramaticais ocuparam a maior parte da 

atenção de João Ribeiro, embora ele mesmo não se considerasse um gramático. 

Seu filho conta que havia no Brasil desse período uma “apavorante obsessão 

coletiva” por gramáticas, e seu pai via nesse histerismo um “bisantismo tolo”, que 

feria as “tendências naturais da língua portuguesa”. Para ele, esta língua passaria 

por transformações espontaneamente no continente americano. A situação de 

histerismo levou-o a afirmar que a questão da gramática era tão importante para o 

Brasil quanto o café era para economia nacional6.  

João Ribeiro dedicou-se também a outras atividades, como escrever 

poemas, críticas literárias, temas folclóricos, entre outros. Para o mercado 

editorial brasileiro do início do século XX, todavia, dedicar-se à publicação de 

livros didáticos, era um empreendimento “bem mais seguro que as obras 

literárias”7, assegura Hansen. Enquanto edições de livros de poesia ou de prosa 

variavam entre 1000 e 1100 exemplares, os livros didáticos alcançavam a tiragem 

de cinco a cinqüenta mil volumes. No caso de João Ribeiro, seu filho registra que 

suas obras didáticas chegaram às cifras de cento e cinqüenta edições, totalizando 

mais de um milhão de exemplares8.  

João Ribeiro era consciente de que o sucesso editorial dependia, em 

muito, da atuação da editora e, depois de passar por algumas experiências 

malogradas, confiou as suas obras a Francisco Alves9. Este livreiro, cuja editora 

também leva, seu nome, agregou a maior parte das publicações didáticas no 

Brasil do início do século passado. Foi também o primeiro a fazer da publicação 

de livros didáticos o principal produto dos negócios editoriais10. 

Francisco Alves e João Ribeiro desenvolveram uma grande amizade, a 

ponto de o escritor tornar-se compadre do editor e deste atuar como conselheiro 

em situações difíceis. Seu filho comenta que, quando o pai se encontrava em 

apuros financeiros, o editor “inventava trabalhos bastantes para cobrir o ‘déficit’”11, 

como se pode ler em seu livro de memórias: 

                                                 
6 Idem, p. 55. 
7 HANSEN, op. cit., p. 7. 
8 RIBEIRO, Joaquim, op. cit., p. 45-47. 
9 Idem, p. 8-9. 
10 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Trad. Maria de Penha Villalobos e Lólio 
Lourenço de Oliveira. São Paulo: T. A. Querioz: Ed. da Universidade de São Paulo, 1985. 6v, p. 207. 
11 RIBEIRO, Joaquim, op. cit., p. 48. 
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Se João Ribeiro, milionário de verdade não ficou com os seus livros, sem 
duvida houve editores que ficaram á sua custa. 
Um dos que mais ganharam com os livros de meu pai foi o livreiro 
Francisco Alves.  
Se João Ribeiro ganhasse apenas um tostão em cada exemplar de seus 
livros, estaria hoje transformado em Creso da cidade. 
Todavia, meu pai, que era compadre de Alves, não se dá por roubado. 
Ele atribúe o exito das edições de suas obras á sabedoria comercial do 
amigo livreiro. [...] 
O Alves foi um dos seus bons amigos de então, e, talvez, cedendo à 
razão á amizade, desculpa-o:  
– Das cento e cincoenta edições dos meus livros didáticos correu e corre 
mais de um milhão de exemplares. Mas eu não murmuro nenhuma queixa. 
Em mãos de outros ou nas minhas, gramaticas e compendios nada valeriam 
e disso fiquei certo por algumas experimentações decisivas [...] 12. 

 

Apesar do sucesso de História do Brasil, a pesquisa histórica não foi a 

principal atividade à qual Ribeiro mais se dedicou profissionalmente. Sua carreira 

como escritor iniciou-se antes de sua chegada ao Rio de Janeiro, na década de 

80 do século XIX. Para a capital do Império, levou em suas bagagens alguns 

livros começados, entre eles uma coletânea de poesias, Idílios Modernos, que 

não chegou a ser publicada, mas serviu de base para um artigo de seu amigo e 

conterrâneo, Silvio Romero13. Sua primeira atividade profissional desenvolveu-se 

no círculo jornalístico, em um momento de intensa agitação política em favor das 

campanhas abolicionistas e republicanas.  

A função jornalística o acompanharia por muito tempo, acrescida, logo 

cedo, pela de sala de aula. João Ribeiro lecionou inicialmente em colégios, como 

São Pedro de Alcântara e Alberto Brandão. Em 1887 entrou, mediante concurso 

público, para o Colégio Pedro II com a tese Morfologia e colocação dos 

pronomes, ocupando a cadeira de Português. Nos anos posteriores, ocupou a 

cátedra de História Universal.  

Certamente a experiência deste autor nas áreas de Gramática, 

Português e Filologia contribuiu decisivamente na elaboração do seu “livrinho”, 

como costumava referir-se à obra Historia do Brasil, entre amigos como Graça 

Aranha14. Segundo Melo, o entendimento de João Ribeiro quanto à língua 

nacional brasileira é coerente com a história que produz. Esta questão, associada 
                                                 
12 Idem, op. cit., p. 45-47.  
13 MENEZES, Raimundo. Dicionário Literário Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos Editora, 1978, p. 577-78. 
14 RIBEIRO, João. Carta de 17 de janeiro de 1900, a Graça Aranha. Arquivo da Academia 
Brasileira de Letras. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebia por 
<karinakaua@yahoo.com.br> em 9 dez. 2004. 
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a sua ampla produção, que integra, desde os ramos do saber supracitados até 

ensaios, resenhas e comentários sobre a historiografia brasileira, levou Melo a 

considerá-lo o autor de livros didáticos que menos se apresentou como historiador 

de profissão15. O historiador casual, como denominou Melo, produziu no campo 

da literatura didática de História outros livros, como: Historia Antiga: O Oriente e a 

Grécia (1892). Ensino Cívico (1894), de Silvio Romero (prefácio e vocabulário de 

João Ribeiro), Compêndio de História da Literatura (1906), História Universal 

(1918), As Nossas Fronteiras (1930) e História da Civilização (1932). 16 

Casual ou não, o certo é que sua principal produção histórica passou à 

memória nacional como importante referência para autores de livros didáticos até 

a década de 30, além de ter sido bem recebida no meio erudito e ser citada por 

intelectuais, como Gilberto Freire, Euclides da Cunha, Manuel Oliveira Lima, 

Ramiz Galvão, Clóvis Bevilaqua, Delgado de Carvalho, Fernando Azevedo, dentre 

outros17. Sobre História do Brasil há notícias de sua utilização até fins da década 

de 60. A respeito da obra, a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileira 

(IHGB) escrevia por ocasião da comemoração do Centenário do nascimento de 

João Ribeiro:  

 

Mas, dos trabalhos de João Ribeiro, indispensáveis à nossa conveniente 
cultura, o que mais se impõe aqui registrar é, sem dúvida, em nosso 
modo de ver, a sua História do Brasil. É uma exposição sintética de 
nossa formação nacional e de nosso evoluir; sintética, clara e certa18. 

 

Os biógrafos passaram a lembrá-lo por sua principal característica: a 

capacidade de síntese. Ora, se falamos de síntese, poderíamos ficar inclinados a 

pensar que o autor não produziu conhecimento histórico, que apenas sistematizou 

correntes de pensamentos, idéias e interpretações que já estavam em andamento 

no Brasil. O seu lugar de renovação se constituiu tanto pela síntese quanto pela 

proposição de uma nova interpretação histórica. Gasparello avalia que sua obra, 

mesmo sendo de caráter didático, possui uma qualidade de texto que, aliada a 

                                                 
15 MELO, Ciro Flávio de Castro Bandeira. Senhores da história: a construção do Brasil em dois 
manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX. 1997. 295f. Tese (Doutorado em 
Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 95-99. 
16 MENEZES, op. cit., p. 577-78. 
17 HANSEN, op. cit., p. 9. 
18 LEÃO, Múcio. O pensamento de João Ribeiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, v. 248, jul.set. 1961. 
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sua inovadora interpretação da trajetória nacional, concorre para o 

reconhecimento de sua importância para a historiografia nacional e de seu 

trabalho como historiador19.  

A autora pondera que a própria escolha de João Ribeiro em dedicar-se 

a uma produção didática e não à erudita, como poderia se esperar de um autor 

reconhecido por sua ampla cultura, está relacionada a suas condições 

socioprofissionais não-favoráveis e ao interesse que nutria por outros campos do 

saber já mencionados. Para ela, o argumento financeiro foi decisivo na opção em 

escrever compêndios, uma vez que João Ribeiro possuía uma numerosa família 

de 16 filhos20. 

A interpretação histórica que Ribeiro pretendeu seguir em História do 

Brasil é esboçada na introdução ao livro. Ali o autor enuncia que sua vontade, 

antes de escrever o livro escolar, oscilava entre retomar a tradição dos cronistas e 

primeiros historiadores e a escrita de acordo com o estilo europeu. A primeira 

caracterizava-se pelo estudo da terra e dos seus moradores como forma de 

suprimir a escassez dos fatos políticos. A este tipo de estudo, Ribeiro chamou de 

história interna. O segundo estilo de escrita tinha como primazia os movimentos 

da administração, os da represália e da ambição estrangeira, ao que João Ribeiro 

denominou de “vida externa” ou história externa. O primeiro estilo, o autor 

admirava e lamentava por ter se perdido, quando o Brasil adquiriu “os foros de 

nacionalidade”. Certamente o fascínio pelo primeiro lhe dava os elementos para a 

construção do seu método, cujo objetivo era delinear uma visão interna do Brasil. 

Para Hansen, foi a presença e o desenvolvimento deste método, associado ao 

trabalho de Capistrano de Abreu, que conferiram uma delimitação mais ampla ao 

seu trabalho, diferenciando-o de outros campos intelectuais, em particular da 

Literatura21. 

A proposição metodológica de João Ribeiro tinha como fundamento a 

ênfase nos aspectos culturais e a consideração de uma multiplicidade de fatores 

na explicação dos eventos históricos, entre eles os processos sociais.22 Segundo 

                                                 
19 GASPARELLO, Arlette Medeiros. Construtores de identidades: os compêndios de história do 
Brasil do Colégio Pedro II (1838-1920). 2002. 301f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 220. 
20 Idem, p. 224. 
21 HANSEN, op. cit., p. 10. 
22 Ver também: BITTENCOURT, 1993, p. 236. 
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Joaquim Ribeiro, esta nova forma de escrever a História não era uma atitude 

individual de seu pai, senão o reflexo de um movimento renovador iniciado na 

Alemanha e que, ao ser adotado no Brasil, se aliou às idéias germânicas 

desenvolvidas por Tobias Barreto e Sílvio Romero23.  

Como divulgador da kultergeschichte, João Ribeiro contribuiu para 

uma ampliação do conceito de História até então restrito aos fatos políticos e 

administrativos. A inovação do autor de História do Brasil inscreve-se em um 

momento de definição da atividade intelectual do Historiador. De acordo com 

Gomes, eram considerados modernos todos os historiadores que, embora 

interessados nos fatos, sabiam dar explicações sobre o processo histórico sem 

ênfase exclusiva na questão política. Gomes mostrou que essa demanda, no 

início do século XX, era válida especialmente para os livros escolares, que, ao 

se dedicarem à lista de nomes, datas e acontecimentos, tornaram-se 

enfadonhos causando desprestígio do saber histórico24. O livro de João 

Ribeiro, com sua proposta diferenciada era portanto uma renovação na 

literatura escolar. 

A ligação de João Ribeiro com a cultura alemã era fruto das viagens 

que fez a esse país, onde por dois anos, comissionado pelo governo brasileiro, 

estudou os processos de ensino superior de História.25 Essa influência fez-se 

sentir exatamente na publicação de História do Brasil. Em "A Posição Doutrinária 

de João Ribeiro na Historiografia Nacional", seu filho assinala que este aspecto 

singular da obra de seu pai o distingue da escrita de historiadores, como 

Varnhagem, Robert Southey, Armitage e Von Martius, embora se saiba que 

História do Brasil foi produzido seguindo “as indicações de Martius”.26 

João Ribeiro procurava fugir do modelo de Ranke, que conferia 

centralidade ao Estado na condução dos eventos históricos. Tal perspectiva 

diferenciava Ribeiro da geração anterior de historiadores, ainda que não 

                                                 
23 RIBEIRO, Joaquim, A posição doutrinária de João Ribeiro. In: RIBEIRO, João. Historia do Brasil: 
Curso Superior, revista e completada por Joaquim Ribeiro, 19. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves. 1966. p. III. 
24 GOMES, Ângela Maria de Castro. História e historiadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1999. 
25 ARARIPE, Tristão de Alencar Júnior. João Ribeiro: Filólogo e Historiador. In: RIBEIRO, João. 
Historia do Brasil: Curso Superior, revista e completada por Joaquim Ribeiro, 19ª ed. Rio de 
Janeiro: Livraria Francisco Alves. 1966. p. 8. 
26 ARARIPE, Tristão de Alencar Júnior, apud RIBEIRO, João, 1966, p. 11. 
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assinalasse uma total ruptura. A preocupação destes historiadores era produzir 

uma história nos moldes europeus como forma de inserir o Brasil no projeto 

civilizatório. Já a ênfase de Ribeiro era nos aspectos culturais e sociais na 

formação nacional expressava, por sua vez, a preocupação de inventar uma 

nação moderna. E o paradigma de moderno para este contexto continuava sendo 

a Europa. Por esta razão, Araripe salientou que a escrita de História do Brasil 

continuava a ligar o País à cultura ocidental: 

 

João Ribeiro algebriza a formação do povo brasileiro, fixa as tendências 
e as características da nossa coletividade e formula as linhas gerais do 
nosso destino histórico, além de subordinar a nossa história aos liames 
que nos ligam à cultura ocidental27. 

 

A distribuição do conteúdo configura-se como outro aspecto inovador 

de Ribeiro. Segundo Gasparello, o texto foi organizado em núcleos temáticos 

formados a partir de nove unidades ou partes subdividas em diversos títulos, que 

oferecem a visão de conjunto da história nacional28. Ao final de cada unidade 

apresentava-se uma “sinopse geral”, sem recorrer ao procedimento comum de 

enfatizar, em demasia, as datas e personagens históricos. Os livros anteriores 

estavam organizados em “lições” ou “pontos”, obedecendo ao critério cronológico 

e político.29 

Há que destacar aspectos inerentes ao projeto gráfico da obra. O livro 

foi impresso em dois tipos: o texto didático, destinado aos estudantes, caracteriza-

se por um tratamento mais tradicional com predomínio da narração factual do 

processo histórico. Sua impressão era fetia com letras de tamanho usual nos 

livrso. Um texto com tratamwnto diversos do tema, em que se pode identificar 

uma abordagem mais interpretativa, era editado com tipos menores30. 

Possivelmente esses textos destinavam-se aos professores ou alunos mais 

interessados, o que não deixa de ser uma inovação a merecer destaque, pois, de 

algum modo, atendia à demanda de produção de manuais específicos para o 

professor. Para Hansen, o texto impresso em fontes menores era direcionado 

                                                 
27 RIBEIRO, Joaquim. A posição doutrinária de João Ribeiro. In: RIBEIRO, João. Historia do Brasil: 
curso superior. Revista e completada por Joaquim Ribeiro, 19. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves. 1966, p. V. 
28 Estas partes tem sido considerada por autores como GASPARELLO e MELO como capítulos.  
29 GASPARELLO, op. cit., p. 227. 
30 Idem, op. cit., p. 229. 
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para docentes, ao passo que Gasparello, conquanto concorde em parte com essa 

opinião, acrescenta que ‘a distinção textual teria mais o propósito de marcar a 

diferença entre o ensino primário e o secundário”, já que nas edições do nível 

primário os textos menores foram suprimidos.31 

Historia do Brasil foi escrito de acordo com o Programa do Colégio 

Pedro II, instituição à qual João Ribeiro estava ligado desde 1887. De acordo com 

Gasparello, tal informação constava das páginas finais das primeiras edições32. 

No exemplar que consultamos não encontramos tal indicação. Segundo Araripe, 

autor que prefaciou Historia do Brasil, os programas escolares do final do século 

XIX, em alguma medida, impediram renovações, como por exemplo, a distribuição 

das matérias de acordo com a concepção do ensino histórico-geográfico, assim 

como era comum na França no mesmo período. Apesar da rigidez dos 

programas, Araripe observou que o livro de Ribeiro segue essa direção e que o 

"professor inteligente" poderia ensinar de acordo com tal perspectiva, caso 

aproveitasse os capítulos destinados à leitura do professor33.  

Se nos anos anteriores à primeira publicação de seu livro, João Ribeiro 

encontrou resistência quanto à associação História/Geografia, nos anos seguintes 

a Pedagogia recomendaria exatamente o contrário: 

 

Concomitantemente com o estudo dos factos históricos, e das datas, não 
esquecerá o mestre a geographia, que indica os logares em que se 
passaram esses factos. A geographia está para a historia como a 
physica para a chimica, como a geologia para a mineralogia. São 
disciplinas inseparáveis e que se completam34. 

 

A associação entre o ensino de História e Geografia esteve presente 

no livro didático de Rocha Pombo, que conta com mapas histórico-geográficos, o 

que sugere a influência de Ribeiro. 

Guy de Hollanda, ao escrever em meados do século XX, reforça o 

argumento de que o livro de Ribeiro conseguiu certa autonomia em relação aos 

programas curriculares:  

                                                 
31 Idem, op. cit., p. 229. 
32 Idem, op. cit., p. 228.  
33 ARARIPE, Tristão de Alencar Júnior, op. cit, 1966, p. 11. 
34 BITTENCOURT, F. Pinheiro. Compendio de Pedagogia Escolar. São Paulo: Livraria Francisco 
Alves. 1908, p. 192. 
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Embora seguindo o programa, a História do Brasil de João Ribeiro não 
se lhe escravizava. Incluía bom número de páginas, que versavam sobre 
aspectos do nosso passado, desconhecido pelos ‘pontos oficiais’. É 
interessante constatar que, até 1930, o programa da cadeira não teve 
em conta as idéias inovadoras de João Ribeiro, particularmente, com 
respeito à ‘História Local’ na formação do Brasil35. 

 

Nessa mesma direção, Hansen sublinhou a relativa flexibilidade da 

escrita de João Ribeiro, recomendando que, embora o autor fosse ligado a uma 

instituição pública e federal como o Colégio Pedro II, seu livro “não deve ser lido 

como mero discurso de sustentação da ordem político-social vigente”36. Seu ponto 

de vista tem como pressuposto que História do Brasil expressa o momento de 

definição da História como campo intelectual e profissional. Nesse sentido, a 

autora defende que a escrita da História brasileira assumira uma certa autonomia 

em relação ao Estado, desvinculando-se da relação tão estreita que mantivera 

com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro nos tempos imperiais. Por último, 

Hansen chama a atenção para as iniciativas de diversos agentes “no sentido de 

conquistar e legitimar uma posição proeminente à elite intelectual no comando da 

sociedade, e em particular dos historiadores no interior dessa elite intelectual”37. 

Os elementos citados por Hansen, além de conferir os contornos da 

autonomia de História do Brasil, ajudam a compor o seu “lugar de escrita”, 

conceito elaborado por Certeau. Esse autor ao utilizar a noção de lugar lança a 

problemática das determinações sociais, políticas e culturais que cercam aquele 

que escreve38. No Brasil, a própria constituição dos lugares de produção 

historiográfica, como foi mostrado no primeiro capítulo, envolveu uma intensa 

articulação entre História e Política, ensejando uma escrita assinalada, em grande 

medida, pelo aspecto coercitivo. Quando, no entanto, consideramos que a 

História produzida por autores como João Ribeiro, possui uma historicidade 

marcada por um maior envolvimento com o campo social, podemos então 

problematizar tanto a prática interpretativa de Ribeiro quanto a social, entendendo 

que uma pode levar à outra. Nesse sentido, a flexibilidade sugerida por Hansen 
                                                 
35 HOLLANDA, Guy de. Um quarto de século de programa e compêndios de história para o ensino 
secundário brasileiro: 1931-1956. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 
1957, p. 9. 
36 HANSEN, op. cit., p. 10. 
37 Idem, p. 10. 
38 Sobre a problemática da escrita histórica, ver: CERTEAU, Michel. A escrita da história. Trad. de 
Maria de Lourdes Menezes. Revisão técnica de Arno Vogel. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2000. 
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justifica-se pela constatação de que se tratava de um professor constituinte da 

intelectualidade brasileira, que desde sua chegada ao Rio estivera profundamente 

envolvido com as questões peculiares ao seu tempo. Dentre elas, era central a 

formação de uma tradição republicana. 

No processo de elaboração de uma tradição política, indicar o regime 

anterior como morto, instalando-o no esquecimento da nação, torna-se uma das 

condições fundamentais da existência e da consolidação da República. Contudo, 

a consolidação da ordem republicana revelou, por um lado, o descompasso entre 

o sonho – a idealização cujo fruto se verificara no envolvimento de toda uma 

geração de intelectuais – e a realidade do novo regime; e, por outro, o desejo do 

retorno do recalcado, isto é, a “saudade” de alguns elementos da tradição 

imperial. 

O recalque se apresenta no conhecimento histórico através de 

perturbações, isto é, tensões entre aquilo que é considerado pertinente e aquilo 

que deve ser negligenciado. Segundo Certeau, as perturbações, ou “lapsos da 

sintaxe”, são construídas pelas determinações de um lugar, o qual, no caso de 

João Ribeiro, está imbricado no seu sonho republicano, que não seria apenas 

seu, mas de toda uma geração de intelectuais – dos quais muitos escreveram 

manuais escolares de História.  

 

 

2.2 O sonho republicano de João Ribeiro 

 

2.2.1 A fidelidade 

 

A análise da obra de João Ribeiro exigiu que antes situássemos sua 

posição republicana no final do século XIX e início do XX. Para isso, utilizamos 

uma série de conferências proferidas por Múcio Leão, publicado em 1960. Na 

revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ocasião em que se 

comemorava o centenário do nascimento de Ribeiro.  

Múcio Leão foi muito ativo em seu tempo. Considerado homem da 

imprensa, mantinha diversos contatos com o meio intelectual e político39. No meio 

                                                 
39 GOMES, op. cit., p. 27.  
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acadêmico se tornou conhecido pela organização da maior parte das obras de 

João Ribeiro, além de dedicar-se a outras temáticas. Nascido em 1898, na capital 

pernambucana, bacharelou-se em Direito no ano de 1919. Depois mudou-se para 

o Rio de Janeiro onde se ocupou com a atividade jornalística como redator do 

Correio da Manhã. Ali substituiu Humberto Campos, em 1931. Três anos depois, 

por ocasião da morte de João Ribeiro, passou a fazer críticas no Jornal do Brasil. 

Em 1935, foi eleito membro da Academia de Letras e com Cassiano Ricardo e 

Ribeiro Couto dirigiu A Manhã, jornal carioca de ampla circulação. Com edição 

diária, destinava-se à divulgação das idéias do presidente Vargas e dos feitos do 

regime. Dentre as várias propostas do jornal destacava-se o plano cultural, cuja 

função era exercida pelo suplemento literário Autores e Livros40. No período de 

1941 a 1945, a organização desse suplemento ficou a cargo de Múcio Leão. 

Afastou do jornal por não concordar com a promulgação da Lei Constitucional nº 

9, que fixava o prazo de 90 dias para as eleições serem marcadas e determinava 

a elaboração de uma lei eleitoral para o País41. De acordo com o Dicionário 

Literário Brasileiro, este suplemento se transformou em uma vasta história da 

literatura brasileira, publicado entre 1941 e 1950 em onze volumes.  

Múcio Leão também exerceu cargos públicos e atuou em comissões, 

como o de oficial de gabinete do Ministro da Fazenda (1925); fiscal geral das 

Loterias (1926); agente fiscal do Imposto de Consumo (1926); presidente da 

Comissão do Teatro do Ministério da Educação (1939); professor do curso de 

Jornalismo da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil42.  

No artigo que analisamos, Múcio Leão expressou aos sócios do IHGB 

a preocupação de situar o republicanismo ardente de João Ribeiro:  

                                                 
40 O suplemento Autores e Livros deveria atuar como uma espécie de galeria dos principais vultos 
da história intelectual brasileira. A cada domingo homenageava-se um autor cuja qualificação 
intelectual, moral e ética era considerada digna de imitação. Do quadro de homenageados que 
Gomes apresenta destaca-se João Ribeiro e Rocha Pombo, os quais foram objeto de análise 
desta dissertação. Dentre algumas personalidades que colaboravam com o jornal A Manhã e que 
compunha o meio intelectual de Múcio Leão, cita-se Afonso Arinos, José Lins do Rego, Alceu 
Amoroso Lima, Oliveira Viana, Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira. A atuação de Múcio Leão 
neste semanário foi considerada, por Gomes, como uma recriação e revitalização da Academia 
Brasileira de Letras, uma vez que a Revista da Academia era a principal fonte de matérias para o 
suplemento. Para saber mais a respeito do suplemento ver: GOMES, Ângela Maria de Castro. 
História e Historiadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
41 GOMES, op. cit., p. 28. 
42 Sobre as informações biográficas de Múcio Leão ver: MENEZES, Raimundo. Dicionário 
Literário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1969. 3v. p. 669. Site da Academia de Letras: 
<http://www.academia.org.br> Acesso em 21 jun. 2004. 
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João Ribeiro foi o que se chamou – não sei se antes, não sei se depois 
que se desfez a República dos nossos sonhos – foi o que se chamou um 
republicano histórico. Mal chega ao Rio de Janeiro, o convívio que 
procura é o de republicanos e o dos abolicionistas. Os jornais em que se 
mete como colaborador ou como redator têm o nome de Globo, Gazeta 
da Tarde, País. São dirigidos por homens como Quintino Bocaiúva, José 
do Patrocínio, Ferreira de Meneses. Isso bastaria para mostrar a posição 
de republicano e de abolicionista, que era a dêle43. 

 

Leão atesta uma dificuldade para identificar o republicanismo histórico 

de João Ribeiro, o que nos permite pensar neste autor em dois momentos 

distintos da campanha republicana: uma fase de maior envolvimento político e a 

outra de acomodação ao projeto republicano, em meio ao distanciamento das 

propostas iniciais.  

O primeiro momento leva-nos até as três últimas décadas do século XIX, 

quando se discutia, no Rio de Janeiro, as questões abolicionistas e republicanas. 

Por esses idos, a imprensa brasileira se manifestava como o principal setor de 

produção cultural44. Homens, como Quintino Bocaiúva, José do Patrocínio e 

Ferreira de Menezes esboçavam suas posições abolicionistas e republicanas nos 

jornais, como O Globo, Gazeta da Tarde e O País. Nestes e outros, João Ribeiro 

trabalhou como colaborador e redator, publicando diversos artigos.45 

Ao lado da função cultural, a imprensa jornalística no Brasil tornou-se 

um meio de alcançar gratificações e posições intelectuais. Era ali que se criavam 

e se estreitavam as relações sociais, que poderiam ajudar os componente da 

intelectualidade a alcançar seus objetivos. Patrícia Hansen observou que com 

João Ribeiro não foi diferente. Seu envolvimento e atuação no círculo jornalístico 

tiveram uma ligação direta com sua militância republicana e abolicionista e 

garantiram-lhe, posteriormente, alcançar um de seus ideais, um emprego público, 

o que naturalmente lhe ofereceu melhores condições para exercer amplas 

atividades46.  

Há quem considere que João Ribeiro não se envolveu de forma tão 

intensa com as questões sociais e políticas de seu tempo. Melo, por exemplo, 

acredita que, apesar de o autor ter visto crescer a campanha abolicionista e 

republicana, ele não se distinguiu nos dois movimentos como militante, tendo 
                                                 
43 LEÃO, op. cit., p. 114. 
44 HANSEN, op. cit., p. 16. 
45 LEÃO, op. cit., p. 114. 
46 HANSEN, op. cit., p. 14-15. 
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apenas trabalhado nos jornais que coadunavam com os dois projetos47. Dessa 

perspectiva, não partilhamos; ao contrário, julgamos que seu envolvimento foi 

intenso e que, em um primeiro instante, seu republicanismo foi marcado por um 

caráter mais radical, como ele mesmo definiu em 20 de abril de 1894 em uma 

carta a José Veríssimo. Nesta ocasião, quando foi designado representante do 

Externato do Ginásio National, em uma homenagem que se faria ao vice-

presidente da República, Ribeiro assim se expressa: 

 

Cumpria-me obedecer ao seu chamado, se apenas se tratasse de um 
convite seu. Mas a verdade é que a referida Manifestação não passa de 
um pretexto aproveitado agora para o equivalente do antigo e 
vergonhoso adesismo dos outros tempos. 
V.Sa. sabe que eu sou republicano e florianista enrajé, se assim se pode 
dizer do meu espírito de jacobino, dada a minha ferocidade de 
militarista48. 

 

O florianismo ardente de João Ribeiro pode ser tomado como caso 

exemplar da ligação que os intelectuais procuraram estabelecer, desde a primeira 

hora, com o regime republicano. Carvalho cita que homens, como José do 

Patrocínio, Olavo Bilac, Luís Murat e Pardal Mallet, chegaram a enviar ao governo 

provisório uma declaração em que propunham a aliança entre “os homens de letra” 

e o povo49. Foi curta, no entanto, a duração desse “namoro”, pois as perseguições 

do Marechal Floriano Peixoto causaram uma separação entre intelectuais, 

entusiastas republicanos e o poder constituído. Nesse momento os intelectuais 

abandonaram a política militante e se voltaram para a literatura, encontrando na 

Academia Brasileira de Letras50 um espaço privilegiado, um refúgio.  

De acordo com Gomes, o objetivo da Academia no período posterior 

aos “anos entrópicos” do militarismo foi promover um reordenamento do campo 

intelectual, mediante uma ação afirmativa do seu papel como profissional. Nesse 

processo preocupou-se em retirar a ênfase partidária característica do pensador 

                                                 
47 MELO, op. cit., p. 95. 
48 João Ribeiro apud LEÃO, op. cit., p. 116. 
49 CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 26. 
50 A Academia Brasileira de Letras foi criada pela iniciativa de um grupo de intelectuais que se 
reuniam e escreviam para a Revista Brasileira. Tanto a Revista quanto a Academia eram lugares 
de sociabilidade. Em torno dessa revista reuniram-se João Ribeiro, Araripe Júnior, rui Barbosa, 
Lúcio de Mendonça, José do Patrocínio, Coelho Neto, Medeiros de Albuquerque, Graça Aranha, 
barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco e Visconde de Taunay. Ver: GOMES, Ângela Maria de 
Castro. História e Historiadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
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brasileiro do século XIX, para então valorizá-lo com base em uma esfera mais 

neutra. Dentro desse quadro os historiadores ocupavam posição reconhecida e 

de destaque51. 

Participante de tais transformações, Ribeiro se encontrava, ao final do 

século XIX, entre o rompimento intelectual descrito e a acomodação do sonho 

republicano. A expressão destas questões em sua escrita fez que se identificasse 

no dito florianista – que para demonstrar seu profundo sentimento de brasilidade, 

colocou, em sua filha primogênita, o nome de Xavéria, em homenagem a Joaquim 

Francisco da Silva Xavier, o Tiradentes52 – duas grandes incoerências, segundo 

Múcio Leão. A primeira foi a atitude de afastamento após o 15 de novembro e a 

segunda, considerada a mais grave delas, a saudade dos anos imperiais de D. 

Pedro II. 

Esse afastamento foi considerado por Leão uma incoerência 

gravíssima. Esse autor se indaga a respeito, não conseguia compreender por que 

alguém que lutou nas horas mais perigosas pôde depois se retrair para a sombra 

e depor as armas53. Teria sido o desencanto com a República real em relação à 

de seu sonhos (e de toda uma geração) que o levara à nostalgia, perguntava-se. 

Chega mesmo a levantar, como hipótese a influência de Joaquim Nabuco, com 

quem o autor de Historia do Brasil tanto convivera e por quem nutria grande 

admiração. Em meio aos seus questionamentos, Leão conclui que a dita 

incoerência, este estado de desencanto com a República do autor, era um 

problema psicológico que compunha o perfil de João Ribeiro: um homem 

contraditório, na sua definição. A mesma impressão, a de um temperamento 

instável e contraditório, teve Hansen, ao ler as diversas correspondências que 

João Ribeiro manteve com amigos, como Graça Aranha54. 

Nossa pretensão, nesse trabalho, não é adentrar naquilo que Múcio 

Leão chamou de problema psicológico de João Ribeiro. Antes, iremos deter-nos na 

questão primeira lançada: “Que terá acontecido nesse meio tempo para desviá-lo 

                                                 
51 GOMES, op. cit., p. 50-4. 
52 Essa informação foi retirada do texto: “Oração da Sra. Regina M. Ribeiro Xavier, neta de João 
Ribeiro”, publicada originalmente em 06/08/1960 no Jornal do Brasil e citado no artigo O 
centenário de João Ribeiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vol. 248, Julho-
setembro, Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1961. 
53 LEÃO, op. cit., p. 116. 
54 HANSEN, op. cit., p. 6. 
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de sua rota republicana?” Primeiramente, é preciso ter em mente que João Ribeiro 

é herdeiro muito próximo da geração de intelectuais de 1870. Não pertenceu a ela, 

mas partilhou do ânimo geral que a envolvia.55 Essa geração se considerava como 

agente transformador da sociedade e grande importância para o desencadeamento 

e da Regeneração Nacional. Denominados por Sevcenko mosqueteiros 

intelectuais, os componentes da geração de 1870, defendiam que a sociedade 

brasileira deveria atualizar-se, tendo como referência o modo de vida europeu. O 

processo de modernização levaria o Brasil a integrar-se na unidade internacional e, 

por fim, a elevar o nível cultural e material da população. Todas estas questões 

estavam sintetizadas em três principais temas: a abolição, a república e a 

democracia. Participaram dessa geração: Tobias Barreto, Sílvio Romero, Araripe 

Júnior (este escreveu o prefácio de uma das edições de História do Brasil), 

Capistrano de Abreu, Graça Aranha, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e outros.56 

Diante desse quadro, outra pergunta para a qual Leão parece não ter 

atentado, impõe-se: Qual é a referência de República para João Ribeiro e para 

Múcio Leão? A República sobre a qual Leão escreve tinha uma tradição político-

cultural bem mais consolidada que o momento vivido pelo próprio João Ribeiro – 

este escrevera sua principal obra histórica, Historia do Brasil, nos anos finais do 

século XIX. Nesses turbulentos anos, a República atravessava crises, porquanto 

procurava extinguir os últimos focos monarquistas e eliminar os grupos 

comprometidos com os anseios populares mais latentes e também envolvidos 

com as correntes mais radicais do republicanismo. Operava-se, portanto, um 

processo de filtragem de todo excesso ou carência no ideal republicano57.  

Esse processo apontava para a leitura do passado monárquico e a 

definição da tradição republicana com base em uma escrita que deveria 

domesticar as incertezas do tempo presente. Nesse sentido, o passado tornou-se 

o objeto de disputa, pois, ao conceber nele a definição original dos sentidos, sua 

ordenação, por meio das categorias de progresso e desenvolvimento poderia 

guiar o presente e o futuro. Tal escrita caracterizou tanto a cultura oitocentista 

européia, quando se buscava criar a História como disciplina acadêmica quanto a 

                                                 
55 Idem, p. 23. 
56 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões e criação cultural na primeira república. 
2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 95-99. 
57 Idem, p. 37-42. 
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cultura historiográfica brasileira para a qual, ao final do século XIX e nas primeiras 

décadas do XX, perseguia-se o mesmo objetivo. Para Manoel Salgado 

Guimarães, a elaboração deste sistema interpretativo produziu uma forte 

associação entre História e Memória, cujo corolário foi a estruturação de uma 

memória disciplinar58. 

Na memória nacional articulada em Historia do Brasil, a tradição 

imperial não é negada, vetada ou mesmo deixada de lado, como se poderia supor 

numa disputa simbólica entre republicanos e monarquistas. As representações 

imperiais, todavia, foram tomadas como referência para a formulação da tradição 

republicana. Unindo estes dois períodos da história brasileira numa mesma 

temporalidade, marcada pelos conceitos de evolução e progresso, cuja etapa final 

seria a República. Para Ribeiro, a história nacional sempre contou com o embrião 

sentimental do republicanismo, entretanto esse projeto foi adiado na 

contraposição à proposta monárquica. Desse embate, sobreviveu, em História do 

Brasil, a idéia de a Monarquia ser um momento de aprendizagem para a chegada 

do republicanismo59. Vista sob as lentes de História do Brasil, a Monarquia 

embora não expressasse a nacionalidade brasileira, representava uma reserva 

moral a ser considerada diante da decepção com o regime republicano.60 

Dessa forma, é possível perceber um processo de negociação entre as 

representações do Império e da República, negociação que ensejou a tradição 

híbrida, mas com clara hegemonia das instituições republicanas. Na década de 

1920 constatou-se que as representações monárquicas careciam de base política 

e poderiam ser agrupadas ao mundo republicano, sem nenhum risco político. 

Procuramos neste item discorrer sobre as condições sob as quais se 

estabelecia a relação de João Ribeiro com o republicanismo. Herdeiro de uma 

geração que se decepcionou nos primeiros momentos do regime, sua escrita 

estaria assinalada pela acomodação do sonho republicano. Um elemento chave 

                                                 
58 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma 
memória disciplinar. História Cultural: experiências de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
1999, p. 9-24. 
59 Hansen observou que houve uma mudança com relação à explicação que João Ribeiro dava 
aos problemas e fraquezas nacionais. Em 1889, o autor defendia, no artigo “Vozes da República 
por Elisa Lentz”, publicado em a Revista Sul Americana, que a causa dos nossos males deveriam 
ser buscados no regime monárquico. Onze anos depois, quando História do Brasil foi publicado, a 
versão não permaneceu. O mesmo artigo e mudanças são citados por Múcio Leão.  
60 HANSEN, op. cit., p. 117.  
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para compreender tal processo é analisar as características de sua “saudade” do 

Império, o que faremos em seguida. 

 

 

2.2.2 A saudade 

 

Em 1900, ano da primeira publicação de seu livro, História do Brasil, 

João Ribeiro, em carta a Graça Aranha, comentava o estado da sociedade 

brasileira com as seguintes palavras: 

 

Sabes que eu não gosto do atual Brasil. O único laço que me prende a 
ele é o Imperador; porque eu não posso separar a minha pátria do 
Império. Cessando de crer num deles, cessarei de crer no outro. E 
quando isso eu verificar, emigrarei com os meus deuses, a Deus 
misericórdia. É o que devem fazer os vencidos, se escapam do 
massacre triunfante. 
Por isso resolvi nada escrever contra a República e depus a pena até 
que os próprios republicanos iniciem a reação. Demais não tenho 
prestígio para falar e não quero falar em vão61. 

 

Consideramos que João Ribeiro tinha vários motivos para não gostar 

do Brasil do início do século, pois a última década do XIX, o País estava imerso 

em acirradas disputas entre monarquistas e republicanos. Tal situação resultou 

em perseguições e acalorados debates, principalmente no meio jornalístico, um 

campo que Ribeiro tão profundamente conhecia e no qual trabalhara. Foi comum 

nesta fase o fechamento de jornais, espancamentos e assassinatos de 

portugueses e de inimigos políticos do novo regime além de conspirações e 

golpes62. Os governantes, nesses primeiros anos, impuseram duras sanções a 

políticos e jornalistas, vigiando-os e intimidando qualquer contestação63. Esse 

                                                 
61 RIBEIRO, João. Carta de 17 de janeiro de 1900, op. cit. 
62 CARVALHO, 1987, p. 23. 
63 Além dos problemas políticos que caracterizou a fase inicial da República, outros contratempos 
surgiram e também deveriam ser resolvidos pelo novo regime. Assolavam, em especial, o Rio de 
Janeiro, sede administrativa do País, e também lócus cultural do Brasil, onde João Ribeiro vivera e 
estruturou sua trajetória intelectual. Entre os desafios citam-se: o acúmulo, na capital, de pessoas 
mal-remuneradas, provenientes do processo de libertação dos escravos e da substituição da mão-
de-obra por imigrantes; aumento dos surtos de epidemias, como varíola, febre amarela, malária e 
tuberculose; problemas na quantidade e na qualidade das habitações, o encilhamento, etc. 
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987. Para outras informações sobre as disputas entre 
monarquistas e republicanos ver: JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Os subversivos da 
república. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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quadro foi descrito pelo autor, na mesma carta a Graça Aranha, pela metáfora 

“asfixia”, com a qual afirmava, de forma pessimista, que era preciso se acostumar 

com a realidade: “Depois que vim de lá, bem o sabes, nunca me pude curar da 

nostalgia da Europa. Achei logo na volta um Brasil irrespirável, mas tudo 

acostuma neste mundo, até a própria asphixia”.64 

A carta de João Ribeiro expressa sua decepção com o regime 

republicano, um sentimento que, como já foi dito, não era apenas seu, mas de 

todo um conjunto de pessoas que esteve engajado nessa causa. Mesmo 

aqueles que não participaram de campanhas em jornais, mas presenciaram, na 

capital, a estruturação de um movimento que levou a tão rápidas mudanças 

políticas viram, no anúncio da República, a possibilidade de renovação política e 

de maior participação no poder, tanto da contra-elite quanto de outros grupos 

até então relegados a outros planos65. Se esta era a perspectiva de qualquer 

morador do Rio de Janeiro, quanto mais alguém que estivera tão ligado ao 

republicanismo! 

Segundo Múcio Leão, a frustração de João Ribeiro dataria das 

primeiras horas do regime66 e desde então Ribeiro procurou manter um 

compromisso de afastamento da política. Em História do Brasil, logo na 

Introdução, o autor destaca que não tratou, em sua obra, além da Proclamação 

da República, pois acreditava ser prematuro julgar os acontecimentos tão 

recentes em um livro que fora destinado “ao esquecimento das paixões do 

presente e à glorificação da nossa historia”.67 Este afastamento pode explicar em 

grande parte a escolha de um método de escrita que privilegia a história interna, 

os aspectos culturais e a ação moral que esses aspectos deveriam sofrer.68 

No artigo escrito em comemoração ao Centenário do Nascimento de 

João Ribeiro, Múcio Leão refere-se ao apego que este tinha ao Imperador como 

uma incoerência para alguém que se dizia republicano. Quando passa, porém, a 

refletir acerca de temas específicos, como A Casa de Bragança, o Julgamento 

sobre os Reis Brasileiros, D. João VI, Refutação a Alfredo Pimenta e D. Pedro I e 

                                                 
64 Carta de 17 de janeiro de 1900. 
65 CARVALHO, 1987, p. 22.  
66 LEÃO, op. cit., p. 128. 
67 RIBEIRO, 1912, p. 25. 
68 HASEN, op. cit., p. 27-30 e 122. 
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D. Pedro II, considera que a apreciação do autor sempre fora coerente69. Assim o 

texto que Múcio Leão escreve procura explicar a frustração republicana de 

Ribeiro, relacionando-a com História do Brasil, sua principal obra. Nesta, segundo 

Leão, haveria uma versão menos lisonjeira do Imperador D. Pedro II. Para 

fundamentar essa idéia, cita trechos das duas últimas páginas do capítulo 6 da 

Unidade IX, intitulada “O Império”. As citações que faz em seu artigo não trazem a 

indicação das páginas de História do Brasil. 

A leitura do capítulo supracitado mostrou-nos uma construção da 

imagem de Pedro II, que intercalava indicações tanto de suas qualidades quanto 

de suas faltas e culpas, como definiu o próprio autor. Ribeiro sublinha que muito 

do que fora dito sobre o Imperador se tratava da opinião geral da população 

contemporânea, como se dela não compartilhasse. O texto, todavia, apresenta 

indícios de que o autor sentia saudade do Império. A saudade não significa um 

desejo de volta do regime monárquico, mas denota sua desilusão ante a 

desordem dos primeiros anos da República. Foi essa a saudade que ele 

comentou com o amigo Graça Aranha.  

Os eventos do Segundo Reinado são apresentados no Capítulo 6 da 

unidade “O Império”, que é intercalado por dois textos impressos em tipo menor: 

um sobre os conflitos internos e outro sobre a guerra contra Rosas. O texto 

impresso em tipo maior se inicia enfatizando a habilidade com que o Imperador 

administrara os conflitos internos entre 1840 e 1849, mediante a ajuda de Duque 

de Caxias70. Em seguida destaca a ação do Imperador em estabelecer a paz no 

interior do País, o que, para João Ribeiro, teria se refletido em grandes e rápidos 

progressos para o Brasil, tais como o florescimento de todas as liberdades 

públicas e privadas e o esplendor das leis e da justiça.71 

A escrita de João Ribeiro acerca de D.Pedro II oscila entre a 

caracterização de sua sabedoria e identificação de suas “grandes culpas”. No 

princípio, o Imperador é descrito como homem sábio, pacificador, democrata, 

simples, modesto, generoso e desinteressado, que colheu mais que popularidade, 

“[...] a sympathia respeitosa da multidão”72. No segundo momento, destaca suas 

                                                 
69 LEÃO, op. cit., p. 121. 
70 RIBEIRO, 1912, p. 505. 
71 Idem, p. 506. 
72 Idem, p. 507. 



 54

culpas e falhas. Mesmo para essas, João Ribeiro procurou apontar uma solução, 

numa tentativa de fazer prevalecer a imagem do Imperador como o “prototypo das 

virtudes sociais”73. A nosso ver esta não era apenas a opinião universal, era a 

própria visão de que Ribeiro partilhava e que fora expressa, em 1900, na carta 

escrita à Graça Aranha. Ribeiro, todavia, não estava alheio à ótica dos críticos, a 

respeito do Imperador D. Pedro II. 

Na vida privada e pública, o Imperador sustentava uma imagem 

simpática e exemplar, contudo, segundo Ribeiro, do ponto de vista constitucional, 

a versão não era tão favorável, em virtude dos desentendimentos entre os 

políticos e D. Pedro II. A acusação destes era quanto ao fato de o Imperador fazer 

prevalecer sua decisão. Apesar deste aspecto, que poderia ser interpretado como 

abuso de autoridade e de poder, pela sua leitura, de um republicano histórico, 

João Ribeiro concordava que o Imperador deveria agir assim, pois somente ele 

estava acima dos partidos e, portanto, possuía isenção de ânimo: 

 

A opinião melhor esclarecida verifica que, de facto, freqüentes vezes o 
Imperador dissentia dos seus ministros, porque, não pertencendo aos 
partidos, comprehendia com maior isenção os interesses nacionaes. 
Estava nos seus altos deveres e mesmo no espírito fundamental da 
instituição cohibir as ambições das parcialidades ou cotejar com a 
porção mínima da opinião política, a outra maior que a imprensa, o 
espirito da época e outros signaes imponderáveis e delicados 
revelavam74. 

 

Outras falhas do Imperador, apontadas por Ribeiro, eram os resquícios 

de ressentimentos pessoais. Em sua interpretação, a maturidade alcançada pelos 

anos vividos encarregou-se de lançá-las no esquecimento e no perdão “de todas 

as offensas [...] e até de algumas villanias [...]”75. Outra “grande culpa” de D. 

Pedro II, alegada pelo autor é quanto a sua falta de visão para realizar obras 

materiais. Nesse ponto, João Ribeiro refere-se a D. Pedro II com maior acidez: 

“Não era um espírito adiantado; culto sim, porém quase retrogrado. No seu tempo 

houve mais progresso moral que pratico; melhores costumes e virtudes mais 

sans, mas também excessivo acanhamento de vistas.”76 

                                                 
73 Expressão do autor. RIBEIRO, 1912, p. 507. 
74 Idem, p. 507. 
75 Idem, p. 508. 
76 Idem, p. 508. 
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Este mesmo fragmento foi utilizado por Múcio Leão, em uma 

conferência, para defender a idéia de que as lisonjas de João Ribeiro a D. Pedro 

II, na carta a Graça Aranha, não eram as mesmas apresentadas em História do 

Brasil. A narrativa tecida por João Ribeiro contém elogios e críticas, mas sempre 

guiada por duas percepções: o reconhecimento do progresso moral que a 

monarquia realizara pela nação e a idéia de que a principal obra do Império fora a 

liberdade. Não acreditamos, pois, que se trate de dois momentos distintos de 

escrita, um em que profere elogios e enfatiza a ação imperial e outro, em que 

destaca a saudade dos tempos monárquicos. As duas percepção estão presentes 

tanta na carta a Graça Aranha quanto na obra História do Brasil. 

Leão conclui o item D. Pedro II, do texto escrito para a comemoração 

do Centenário do nascimento de João Ribeiro, destacando que posteriormente o 

que ficou registrado no pensamento do autor, sobre o monarca foram alguns 

traços pitorescos ou caricaturais. No Jornal do Brasil de 10 de abril de 1927, João 

Ribeiro assim escreve: “D. Pedro II merece mais um Suetônio que um Tácito. Não 

é a tuba épica que o deve cantar, mas a lira consoante o gênio simples e 

popular”.77 

Não queremos destacar se nos anos posteriores, houve ou não 

mudança no pensamento do filólogo a respeito do Imperador. Cabe registrar, 

contudo, que o conhecimento histórico por ele produzido e que configurou como a 

memória da Nação em seus compêndios escolares traz uma imagem tradicional e 

não um tom pitoresco e caricatural, registrado no jornal. A análise do mesmo 

capítulo deste seu livro escolar editado em 1953 por seu filho, Joaquim Ribeiro, 

conservou a mesma narrativa de 190078. Este livro traz o capítulo “A República e a 

Constituinte. Deodoro da Fonseca”, que não integra a primeira edição. Nele, de 

forma mais explícita, o Império e a República não se apresentam como 

antagônicos, senão como dois períodos em que um reunia e defendia valores caros 

ao outro regime. Conquanto produzida em outras circunstâncias históricas, esta 

edição aponta as pistas de como a memória nacional se projetou nas décadas 

posteriores, ao mesmo tempo em que demonstra a dissolução dos conflitos 

descritosna escrita de João Ribeiro, como se pode ler no seguinte fragmento:  
                                                 
77 RIBEIRO, João apud LEÃO, op. cit., 122. 
78 RIBEIRO, João. História do Brasil: curso superior. Revista e completada por Joaquim Ribeiro. 
Rio de Janeiro: Tecnoprint Gráfica, Col. Brasileira de Ouro, [19--]. 
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O sentimento republicano era e sempre foi uma forma mais ou menos 
explícita das nossas idéias liberais. A monarquia pelo seu caráter 
popular e democrático não se distanciava do regímen republicano 
generalizado na América e até oferecia sobre este a vantagem da 
solidez e da paz interna79.  

 

O ponto crucial na arquitetura da tradição republicana era com quem se 

identificar. O exemplo de República mais próximo vinha dos países sul-

americanos, mas esse não era viável, posto que sua história põe em xeque a 

manutenção da unidade nacional. Após a separação da Metrópole, a monarquia 

brasileira conseguiu realizar mais em termos de criação e manutenção da ordem 

nacional do que os vizinhos hispânicos. Nesse sentido, sua história sobrepujava a 

tradição republicana do continente. Os conflitos entre representações de ambos 

os regimes dissolviam-se, uma vez que o período anterior continuava sendo 

considerado como popular e democrático, conceitos caros à República.  

No segundo momento dos comentários acerca do Império, João 

Ribeiro dedica-se a enumerar mais falhas, destacando que a maior foi o de 

“rehaver criminosamente a tradição, já esquecida no primeiro, da supremacia 

militar e politica nos pequenos Estado do Prata [...]”.80 O deslize, contudo, registra 

o autor, não impopularizou D. Pedro II.  

A última culpa do Imperador que é mencionada em História do Brasil 

refere-se às relações com o exército, que, na opinião do autor, não foram bem 

“curadas”, isto é, cuidadas, preparadas. Ele justifica tal atitude em função do 

próprio temperamento de democrata e filósofo do monarca, que também era 

avesso à glórias sanguinolentas. Para existência dessa última grande falha, o 

autor apresenta um motivo, mediante o qual aproveita para criticar a limitada 

liberdade de opinião, característica de seu tempo: 

 

Para resgatar essas culpas ou imprevidências, bastava-lhe o ter sido no 
seu tempo aqui, como só nos paizes saxônios, illimitada a liberdade da 
opinião. Nunca foi tão livre, entre nós, a imprensa, cuja critica, e até 
mesmo a calumnia, foi desde então consolidada81. 

 

Nessa passagem, João Ribeiro enuncia com a propriedade de alguém 

que por diversas vezes publicara artigos com pseudônimos, como o de Elisa 
                                                 
79 Idem, p. 411. 
80 RIBEIRO, 1912, p. 508. 
81 Idem, p. 509. 
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Lentz, com o artigo Vozes da República, editado na Revista Sul Americana, de 15 

de maio de 1889.82 Apesar de expressar rancor, que lembrava seus tempos de 

jornalista, sua argumentação chega ao fim com a seguinte conclusão: 

 

O Império fundou principalmente a liberdade. 
Por isso justificada foi a memoria e a saudade da sua época quando a 
vária fortuna das revoluções, sempre necessitadas do emprego da força, 
succedeu ao período pacifico, esclarecido e civil de seu longo reinado. 
Estava, porém, no seu animo e na sua convicção que a democracia era 
o único regimem compatível com a vida e os costumes americanos; e, 
quando foi proclamada a republica, a coisa em que menos podia cuidar o 
Imperador seria na restauração83. 

 

A principal representação Império era a liberdade, que, embora criada 

mediante intervenções militares trouxera períodos pacíficos. A saudade soa neste 

autor como um desejo de que esses períodos também acontecessem no 

momento republicano. Trata-se de uma saudade que se articula de forma tensa 

na narrativa, pois o Império é o “recalcado impensável” para a tradição 

republicana, mas que “retorna nas franjas de sua narrativa”84. É uma nostalgia 

que se afigura em um ambiente não apenas de elogio, mas de crítica dirigida 

tanto ao Império como à República, por ter sido utilizada a força para alcançar os 

períodos pacíficos. A diferença entre uma narrativa e a outra é que já se sabia 

aonde a história monárquica chegara enquanto o novo regime apresentava 

grande nível de incerteza. O imaginário imperial poderia oferecer aos 

republicanos suportes simbólicos para a construção da tradição do novo regime. 

Consideramos importante destacar que, na argumentação de Ribeiro, 

prevalece um ideal republicano, alicerçado não na recusa explícita do regime 

anterior, mas na convicção de que esse ideal era vislumbrado no Império. Desse 

modo, a democracia como sinônimo de republicanismo não era, para Ribeiro, 

necessariamente antônimo de monarquia.  

 No nosso ponto de vista, a saudade do passado sentida Ribeiro só 

pode ser validada em relação ao presente. É por isso que seu sonho republicano 

tinha, o Império como referência. De acordo com Melo, a concepção de História 

                                                 
82 LEÃO, Múcio, op. cit., p. 114. Ver também HANSEN, op. cit., p. 25-30. 
83 RIBEIRO, 1912, p. 510. 
84 Termos utilizados por Certeau. Ver: CERTEAU, Michel. A escrita da história. Trad. de Maria de 
Lourdes Menezes. Revisão técnica de Arno Vogel. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2000. 
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em que o presente governa o passado era característica da obra do autor por nós 

analisado. Segundo Melo, Ribeiro entendia que o “passado é construído pelo 

presente e é ele que dá a dimensão do comprometimento do historiador e seu 

percurso de vida”85. 

No discurso do autor de História do Brasil, proferido em sua posse no 

IHGB, em 1915, fica evidente essa parcialidade a que está sujeito todo historiador 

em sua produção do conhecimento histórico. Tal aspecto é analisado por Melo no 

seguinte trcho do referido discurso: o movimento, a dinâmica histórica é a busca 

da idéia de ‘verdade’, rigorosa enquanto pesquisa, sem o sentido do imutável, 

carregada de princípios de ética em relação ao propriamente histórico de fixar-lhe 

o sentido.”86 

Para Melo, a orientação dada por João Ribeiro a seu livro valendo-se 

da máxima “o presente é quem governa o passado” demarca uma diferenciação 

quanto à concepção de História entre este autor e outros como Joaquim Manuel 

de Macedo. Para este último, a História era a mestra que educava pelos 

exemplos do passado87. Sem dúvida, este conceito, poderia explicar por que 

História do Brasil tem sido considerada uma renovação historiográfica para o seu 

tempo. Isso, no entanto, não significa que, na escrita de João Ribeiro, os 

exemplos históricos também não assumam função pedagógica88.  

Por ora, interessa-nos a noção que este autor de didáticos guardava da 

relação presente-passado, o que reforça nosso pensamento de que a expressão 

saudade do Império inscrevia Ribeiro numa tradição de crítica ao desvio do 

ideário republicano positivista, apregoado nos primeiros tempos. Ademais indica 

uma reavaliação do passado, percebido como moralmente superior às práticas 

republicanas. Assim sendo, a reflexão de Ribeiro minava as bases de uma frágil 

historiografia antiimperial89. 

Concebemos o texto de João Ribeiro como indicativo de um movimento 

historiográfico que ganhou força na década de 20 do século passado e que se 

pautava pela recuperação da imagem do Império. Os nomes mais expressivos da 

                                                 
85 MELO, op. cit., p. 101.  
86 Idem, p. 100 
87 Idem, p. 100. 
88 HANSEN, op. cit., p. 109.  
89 SANDES, Noé Freire. A Invenção da nação: entre a monarquia e a república. Goiânia: Cegraf, 
2000, p. 140. 
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releitura do passado monárquico foram Tobias Monteiro e Oliveira Lima90. O 

presente republicano caracterizava-se tanto pela instabilidade quanto pela 

frustração e isso favoreceu o direcionamento de um olhar positivo sobre o 

Império. São nestas circunstâncias que se acomoda o sonho republicano de João 

Ribeiro: entre a necessidade de criar, inventar uma tradição republicana, e a 

nostalgia monárquica, que emprestou representações de unidade e tradição à 

memória nacional.  

A temática republicana, bem como outras, aparece em João Ribeiro 

associada à idéia de “lentidão” como característica principal nos fundamentos de 

nossa nacionalidade. Para a história republicana, o principal evento histórico 

caracterizador da morosidade viria por meio da Monarquia. João Ribeiro a 

menciona conferindo-lhe um tratamento nostálgico, conforme expressa no 

discurso de posse de sua cadeira no IHGB:  

 

A República, outro fato essencial, esteve às nossas portas, desde o 
século XVIII, constantemente, sem descanso, sem quase interrupção. 
Resistimos, ainda, e como sempre, fomos os últimos a adotar essa 
expressão da política continental. 
A própria Monarquia, sem eco na América, precária e efêmera no 
México, aqui teve um longo asilo, uma hospedagem por três gerações. E 
em verdade, que hóspedes excelentes91. 

 

Se havia uma necessidade, em parte, de contrapor os dois regimes, 

Ribeiro o faz em meio a uma tensa narrativa que se confronta com a máxima de 

seu pensamento: “toda a América haveria de ser republicana”92, e com as 

nostálgicas palavras dirigidas à Graça Aranha, com as quais declara não poder 

separar a Pátria do Império. Se essas são as máximas eleitas por João Ribeiro, 

cabe-nos analisar como são construídos os três principais marcos que assinalam 

sua escrita: a criação e consolidação da ordem republicana e o momento da 

fundação nacional por via monárquica, e o seu contraponto: a Abdicação. 

 

 

                                                 
90 Idem, p. 139-140. 
91 João Ribeiro apud LEÃO, op. cit., p. 131. (grifos nossos) 
92 Este era o pensamento-chave abordado em uma unidade anterior. O capítulo entitula-se 
“Antecedentes”. Neste capítulo aborda-se o tema da Inconfidência Mineira, tratando-a como uma 
revolução nos moldes americanos. Ver: RIBEIRO, op. cit., p. 394.  



Capítulo 3 

 
MARCOS FUNDADORES DA 

HISTÓRIA NACIONAL NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

3.1 João Ribeiro e a independência do Brasil 

 

3.1.1 A revolução precipitada e seus fomentadores 

 

A Independência do Brasil constitui tema clássico e ocupa lugar de 

destaque nos manuais escolares, pois expressa etapa importante da formação 

nacional. A obra História do Brasil, de João Ribeiro, escrita no alvorecer do século 

XX, apresenta a temática na última unidade do seu livro, que é composta por oito 

capítulos. O título da unidade revela o modo como o autor ordenou os 

acontecimentos: “O Império: Progressos da Democracia 1822-1831-1888-1889”. 

Ao que parece, a sucessão de datas são indicadoras de um movimento evolutivo, 

que tem em 1889 o seu ponto de chegada. Nessa direção, a leitura acerca da 

experiência monárquica se associa a um movimento interno de conquista da 

democracia, que se efetivou com a Proclamação da República.  

De forma sintética, o autor narra os principais eventos que levaram a 

Colônia à separação de sua metrópole, Portugal, mas o movimento de 

emancipação não encontra o seu desfecho no episódio do Sete de Setembro. Os 

sucessos ocorridos após a Proclamação da Independência, principalmente a 

Constituinte e Abdicação, são apresentados nos capítulos seguintes como 

continuidade do movimento de conquista da democracia, conforme a orientação 

adotada no título da unidade.  

O processo de emancipação nacional em História do Brasil é apresentado 

com base na idéia de revolução, que é descrita sob a ótica do envolvimento das 

lideranças na condução do movimento. Além do foco nas lideranças, o autor 

expressa o julgamento de que a Independência foi um movimento precipitado.  

A estratégia utilizada pelo autor para a exposição do evento foi retirar 

do Príncipe D. Pedro a direção do movimento, o que está associado ao desejo de 
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dar visibilidade a outras lideranças, sugerindo a presença de outros projetos 

políticos distintos da proposição monárquica. O autor, entretanto, conserva uma 

atitude simpática em relação ao Príncipe, embora adote postura diferente em 

outras publicações1. De algum modo, a demonstração dessa simpatia estava em 

consonância com o tipo de público a ser atingido, os estudantes que iniciavam 

sua formação política. Talvez fosse inadequado desfazer a imagem do 

personagem central do movimento de Independência. 

Segundo Múcio Leão, a revelação de um príncipe envolvido com 

muitos amores, mal-educado, oportunista e irreverente apareceu com mais 

freqüência em fontes não-escolares como jornais. De forma jocosa, em Cartas 

Devolvidas, João Ribeiro escreveu a respeito do Sete de Setembro: “Abramos a 

história. O grito do Ipiranga nasceu de uma cuia de farinha deglutida a desoras. 

Depois de várias peripécias químicas o singelo bôlo quase abalou o mundo”2. 

Para Leão, essa “idéia brincalhona”, que era também parte do 

espírito de João Ribeiro, guardava a própria concepção do autor, uma vez que 

escrevera com o propósito de retirar todo o heroísmo e a exaltação criada em 

torno do episódio do Ipiranga. Esta versão, datada de 1926, não aparece de 

forma tão contumaz e irreverente em História do Brasil3. Neste, o autor apenas 

limitou-se a registrar que boa parte do que se contava sobre este dia 

compunha as histórias anedóticas do Príncipe.4 Assim, a respeito da imagem 

de D. Pedro I não se percebe o intuito de glorificação nem de condenação, 

conforme análise de Melo5, mas apenas uma preocupação em destacar os 

seus préstimos:  

                                                 
1 Múcio Leão registra que esta simpatia não se manteve inalterada no pensamento de João 
Ribeiro, pois o próprio escritor conferiu outros contornos ao Regente, reduzindo-o à mediocridade. 
LEÃO, Múcio. O pensamento de João Ribeiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, v. 248, jul.set. 1961. 
2 RIBEIRO, João. Cartas Devolvidas (apud LEÃO, Múcio, op. cit., p. 78). Procuramos a data da 
primeira publicação deste livro, mas a única indicação encontrada foi a de uma edição de 1926, 
sem referência a outras. 
3 No Dicionário Literário Brasileiro, encontramos a informação de que o livro Cartas Devolvidas, de 
onde Leão retirou esta citação, foi publicado pela primeira vez em 1926. Ver: MENEZES, 
Raimundo. Dicionário Literário Brasileiro, 2. ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 1978, p. 577.  
4 RIBEIRO, João. Historia do Brasil: Curso superior adoptado no gymnasio nacional. 4. Paris: Typ. 
Aillaud, Alves & Cia, 1912, p. 465. 
5 MELO, Ciro Flávio de Castro Bandeira. Senhores da história: a construção do Brasil em dois 
manuais didáticos de história na segunda metade do século XIX. 1997. 295f. Tese (Doutorado em 
Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 261. 
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[...] não se lhe póde diminuir o estudado esforço, a boa vontade e ate 
mesmo por vezes o doloroso sacrificio com que affrontou todos os 
trabalhos d’essa ingente empreza; ao realizal-o, sentia egualmente 
fortalecer-se no sentimento da dignidade que lhe era proprio; inclinado 
ao apoio do povo, de preferencia ao das tropas auxiliares, cuja 
indisciplina já o havia magoado, coagindo-o a jurar as bases da 
constituição (5 de Junho), tambem elle, como o Brasil, era a victima do 
mesquinho despotismo das Côrtes6.  

 

O uso de expressões como “doloroso sacrifício”, “sentimento de 

indignidade que lhe era próprio”, “inclinação ao apoio do povo” e por fim o 

destaque de que o regente era também “vítima do mesquinho despotismo das 

Cortes”, lhe atribui contornos heróicos que, posteriormente, são contrapostos à 

atitude decisiva de outros personagens, eleitos como os fomentadores da 

revolução, a saber: José Clemente, Januário, Gonçalves Ledo e Frei Sampaio. Na 

narrativa de Ribeiro, a função dessas lideranças ganha tal proporção a ponto de 

Ribeiro considerar que, no Rio de Janeiro, “era impossível conter o trabalho já 

realizado com tão seguros elementos.”7 

Outro personagem que é apresentado na mesma linha argumentativa é 

Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio. João Ribeiro destaca que apesar de ele 

representar "o genuíno sentimento nacional", isto é, o republicanismo, acabou por 

concordar que, na ocasião, seria mais prudente aproveitar e aceitar a colaboração 

do príncipe8.  

Quanto a esse personagem, é importante destacar que ele chegou a 

ser condenado à morte por causa de seu envolvimento na Revolução 

Pernambucana de 1817, mas a sentença não chegou a ser cumprida9. A menção 

ao seu nome como símbolo do genuíno republicanismo é uma forma de chamar a 

atenção para a Revolução Pernambucana, embora este dado não apareça 

explicitamente no texto. João Ribeiro, já na Introdução do livro, ao pontuar as 

células formadoras do Brasil antigo, destacou Pernambuco pelo radicalismo 

republicano e extremos revolucionários.  

Neste processo de construção da memória nacional, notamos que a 

aproximação entre republicanos e monarquistas acaba por mitigar as 

                                                 
6 RIBEIRO, João, 1912, p. 457. 
7 Idem, p. 459. 
8 Idem, p. 459. 
9 ARRUDÃO, Bias. José Bonifácio: o sábio por trás do príncipe. História Viva, Pinheiros, SP: n. 12, 
p. 22-27, out. 2004.  
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dimensões do conflito representado pelo republicanismo radical de 

Pernambuco. Assim, o símbolo republicano aparece oferecendo apoio à ação 

de D. Pedro I, conforme aconselhava Antônio Carlos, nome de expressiva 

representação do movimento pernambucano. Antônio Carlos, ao lado de outros 

políticos, integrou o Conselho de Estado instituído durante o Governo 

Provisório de 1817 para auxiliar a ação governamental. Nos quadros da 

memória nacional, seu nome disputa com Frei Caneca a autoria da Lei 

Orgânica, considerada a “primeira Constituição feita no Brasil por brasileiros”. 

Ela estabelecia os direitos e garantias individuais, tomando por modelo a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão10. 

A ruptura do tempo histórico poderia, portanto, ganhar vazão por 

meio das representações da Revolução de 1817, no entanto, a memória 

reconstruída retira os elementos de tensão, destituindo a República de força 

simbólica em prol da opção monárquica. Nessa perspectiva, a República não 

se contrapõe ao Império. Esse procedimento narrativo evita a glorificação do 

Império, permitindo a inclusão do movimento republicano no movimento de 

formação nacional. Dessa forma, a República não perde sua condição de meta 

a ser alcançada. 

Há também que destacar uma disputa envolvendo as regiões onde os 

dois principais movimentos políticos, Independência e Proclamação da 

República, aconteceram. Na contraposição entre D. Pedro I e os fomentadores 

da Revolução, suas ações também estão ligadas a São Paulo – onde o Príncipe 

se dividia entre “um resto de sentimento cavalheiresco e leal à corte (Lisboa)”11 

e a hesitação de dar o grande golpe definitivo – ou ao Rio de Janeiro, lugar em 

que as decisões, segundo Ribeiro se tornaram irreversíveis. Ali também fora o 

lugar onde se deu toda a agitação política que levou ao golpe republicano de 

1889.  

Nesta disputa de memórias envolvendo representações monárquicas e 

republicanas e regiões, como São Paulo e Rio de Janeiro, operava-se também 

um processo de negociação e de reconstrução do tempo histórico. A proposição 

                                                 
10 QUINTAS, Amaro. A agitação republicana no nordeste. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. 
(Org.). História geral da civilização brasileira: o Brasil monárquico: o processo de emancipação. 6. 
ed. São Paulo: DIFEL. 1985. v. 1, p. 207-237. 
11 RIBEIRO, João, 1912, p .457. 
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de uma leitura guiada precisamente pelas demandas do presente constrói, no 

passado, o sentido original da República, reforçando um dos argumentos centrais 

de Ribeiro quanto à contínua presença do germe republicano na história 

brasileira. A certeza da existência de um lugar de origem no tempo pretérito 

validaria, portanto, a concepção de progresso e apresentando o novo regime 

como a mais nobre realização dos elevados destinos da Nação.  

Para João Ribeiro a independência foi um movimento precipitado, mas 

necessário e prudente, uma vez que os “elementos naturais”, isto é, os 

mamelucos, concebidos como a base física da revolução e como “guardiões” do 

sentimento de autonomia, não estavam preparados e desde o século XVII se 

encontravam divididos em partidos e não tinham a consciência da “revolução” que 

se formava. Por esta razão, abria-se o caminho para a participação lusitana, o 

que, para João Ribeiro, representava a conciliação das raças brasileira e 

portuguesa e, portanto, o esquecimento do “odioso antagonismo”. D. Pedro I é 

considerado o elemento principal da “difícil conciliação”12. 

Na argumentação do autor supracitado, as rivalidades nacionais estão 

ligadas a duas idéias correlatas. A primeira expressa uma leitura guiada pela ótica 

racial, pois João Ribeiro associa raça à nacionalidade, portanto fala de 

antagonismo entre brasileiros e portugueses. A segunda apresenta o movimento 

de 1822 como momento de esquecimento do que chamou de ódios raciais. Tal 

perspectiva enseja a veiculação de uma narrativa pontilhada por rancor ao 

elemento português, pois, na primeira década de 1900, os lusitanos foram quase 

exclusivo do ódio nativista13. 

A crítica de João Ribeiro à conciliação não ganha, todavia, maior 

expressão diante da evidência de que o Brasil não estava preparado para “tão 

súbita regeneração”, isto é, para a emancipação por via republicana. Desse 

modo, a ausência de preparo justificava a participação do príncipe D. Pedro I, no 

processo emancipatório, a tomada de alguns elementos simbólicos, 

característicos da narrativa tradicional e, por fim, o apaziguamento do odioso 

antagonismo.  

                                                 
12 RIBEIRO, João, 1912, p. 457. 
13 MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira. São Paulo: Cultrix, 1978, v. 5. 
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Á falta de outro que tenha exterioridades mais significativas, os brasileiros 
tomaram a data de Sete de Setembro como a da independencia politica. 
Foi tão precipitada a marcha da revolução aqui, quanto o foi a série de 
reacções retrogradas das Côrtes de Lisboa; mas a distancia que medeia 
entre o Rio e Lisboa punha grande morosidade nesse memoravel dialogo, 
e em nenhum d’esses pontos se esperava a deixa do outro.  
Em verdade, o Sete de Setembro não se traduz por acto official algum e 
d’elle quasi não há noticia completa e parte é historia anecdotica do 
principe; mas esse rasgo de impaciencia tem grande propagação; a 
divisa portugueza que o principe rasgava no Ipiranga é substituida pela 
das côres nacionais, verde e amarela [...] 
A questão da divisa que se originou no Ipiranga tornou-se caracteristica 
da nova situação, e certamente por isso a data de Sete de Setembro 
marca a da emancipação politica14. 

 

A argumentação de Ribeiro demonstra que sua preocupação não é 

apresentar o relato tradicional e teatral do Ipiranga, considerada como história 

anedótica do Príncipe. Seu interesse é destacar a divergência entre brasileiros e 

portugueses representados no rasgo da divisa e que caracteriza sua interpretação 

sobre a Independência e a Abdicação.  

O antagonismo das raças era, para João Ribeiro, um dos elementos 

centrais que contribuíram para se tomar o Sete de Setembro como data da 

Independência. Se não fosse o ódio entre brasileiros e portugueses, argumenta o 

autor, a história imparcial tomaria 22 de janeiro de 1808, data da chegada de D. 

João VI ao Brasil, como referência para a emancipação nacional. Esta data 

ligaria, portanto, a emancipação brasileira à mesma causa que produziu a 

Independência na América Latina, ou seja, os eventos europeus desencadeados 

por Napoleão Bonaparte, os quais forçaram a transferência do reino da Metrópole 

para a Colônia. O modelo latino, contudo, não era o que o Brasil desejava, pois 

essa experiência resultara em desordem e fragmentação, exatamente o inverso 

da idéia de unidade nacional que a República brasileira procurava construir. Com 

efeito, é a D. João VI que se dá o mérito de ter impedido a fragmentação territorial 

e a formação de republiquetas instáveis15.  

A menção à possibilidade de uma história imparcial remete à questão 

inicialmente lançada na introdução do livro de João Ribeiro: História do Brasil foi 

“destinado ao esquecimento das paixões do presente”16. Como tal, sua narrativa 

estaria assinalada, em grande medida, pela dissolução dos conflitos e disputas 

                                                 
14 RIBEIRO, João, 1912, p. 464-465. 
15 Idem, p. 465. 
16 Idem, p. 25. 



 66

contemporâneas a sua escrita. Neste sentido, não produziria uma história 

imparcial, isto é, isenta e neutra dos debates da sociedade brasileira. O próprio 

autor, conforme apresentado no capítulo dois, ao refletir sobre a produção do 

conhecimento histórico, não acreditava nesta possibilidade.  

Múcio Leão, analisando os antagonismos entre portugueses e 

brasileiros, registra que uma das convicções mais arraigadas de João Ribeiro era 

a de que o Brasil cada dia mais se distanciava de Portugal. Tal posição foi 

veementemente debatida no jornal Imparcial atacando aqueles que defendiam a 

Confederação Luso-Brasileira nos anos de 1916 a 1919. Os principais 

representantes desse pensamento eram os portugueses Alberto d’Oliveira e João 

de Barros e o jornalista brasileiro João do Rio17. A campanha realizada por João 

Ribeiro no jornal Imparcial expressava o teor das discussões nacionalistas que se 

estruturavam no Brasil e que ganharam força na década de 20.  

Anos depois, no final da década de 20, João Ribeiro voltou a expor, 

nas páginas do Jornal do Brasil e de O Estado de São Paulo, que cada vez mais 

o Brasil se distanciava do povo colonizador pelo número, pela raça, pelas 

tendências, pelo pensamento e pela linguagem. Os resquícios da influência 

portuguesa só podiam ser encontrados no Brasil antigo, sertanista, cujos dias 

estavam contados em razão do crescimento da imigração italiana, síria, eslava e 

germânica. Logo, assegurava Ribeiro, no mais tardar dentro de um século, a 

única lembrança dos portugueses, no Brasil, seriam as igrejas velhas, os muros, 

as antigas e abandonadas fortalezas, os versos de Catulo Cearense e o vestígio 

mais contumaz, a língua gramatical, que por esses idos estaria quase morta em 

função dos dialetos vivos das gerações futuras18. 

A seguir, identificaremos a versão que João Ribeiro elaborou de José 

Bonifácio de Andrade e Silva, que a memória nacional consagrou como Patriarca 

da Independência. Emília Viotti observa que a história de Bonifácio foi centro de 

grandes paixões políticas durante o Império e que até os anos 30, a historiografia 

da Independência “limitou-se a retocar as versões tradicionais, conservando 

imagens idealizadas de José Bonifácio”19. 

                                                 
17 LEÃO, Múcio, op. cit., p. 128.  
18 MARTINS, op. cit., p. 45.  
19 COSTA, Emília Viotti da. José Bonifácio: mito e história. IN: Da monarquia à república: 
momentos decisivos. 7. ed. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. p. 61-130. 
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Segundo Viotti, os personagens históricos citados por Ribeiro como os 

fomentadores da Revolução – José Clemente, Januário, Gonçalves Ledo e Frei 

Sampaio – eram todos inimigos políticos do Patriarca e por ele foram duramente 

perseguidos20. Estas informações não aparecem em nenhum lugar na narrativa 

de João Ribeiro, mas, certamente, encontraram eco na escolha dos inimigos de 

Bonifácio como fomentadores do movimento de emancipação. Apesar disso e de 

ser conhecido como um dos veiculadores da versão antiandradina, Ribeiro não 

deixa de registrar a atuação de Bonifácio em seu manual escolar. O conhecido 

ministro de D. Pedro I é lembrado por sua fama “nas ciências e nas letras”, as 

quais aumentavam “com a aureola do patriotismo”21. 

A primeira imagem que Ribeiro procurou fixar de Bonifácio diz respeito 

a sua ação unificadora: “o primeiro cuidado de José Bonifácio foi restituir ao Brasil 

a unidade politica que as Côrtes fragmentavam declarando as capitanias entre si 

independentes [...]”22. Esses foram empreendimentos, argumenta o autor, que 

obtiveram triunfo, mas que se realizaram “na verdade não sem immoderação e 

imprudencia”23. Com essas palavras, o historiador registrava sua visão particular 

daquele que, somente na década de 20, ganharia o título de Patriarca da 

Independência.  

Emília Viotti considera que as críticas dirigidas a José de Bonifácio, 

durante a Primeira República, não conseguiram “esmaecer a lenda.” Em História 

do Brasil não foi diferente e, por isso se inscreve em uma tendência historiográfica 

que endossava a versão antiandradina, mas que também configurava uma 

tradição política que tomou a figura de um Patriarca Conservador.  

A maioria dos veiculadores da versão andradina existentes no fim do 

Império era positivista e abolicionista. Entretanto, políticos e ideólogos que 

perseguiam o ideal de um poder executivo forte e procuravam conciliar a 

ordem vigente com a liberdade também se agradavam da figura de um 

Patriarca politicamente conservador24. É possível, então, concordar que a 

                                                 
20 Cintra, no último capítulo de seu livro Na margem da história: histórias que não vem na história, 
cita extensivamente os inimigos políticos de José Bonifácio bem como a forma como eles foram 
perseguidos e reprimidos. Ver: CINTRA, Assis. Na margem da historia: historias que não vêm na 
historia, 2ª Série, São Paulo: Nacional, 1930.  
21 RIBEIRO, op. cit., p. 461. 
22 Idem, p. 461. 
23 Idem, p. 462. 
24 COSTA, op. cit., p. 61-130.  
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evocação da memória de Bonifácio estivesse relacionada com o debate vigente 

acerca das propostas centralizadoras, que identificavam, na excessiva 

descentralização do poder político, um dos principais dilemas do regime 

republicano. 

Ao considerarmos que João Ribeiro elabora estratégias distintas para 

ler o tema da Independência, estamos também levando em conta que se trata 

de uma interpretação diferenciada, se comparada com a dos outros livros de 

História do Brasil que circulavam nos bancos escolares no mesmo período. 

Como foi mencionado no capítulo dois desta dissertação, seu livro é tido como 

uma inovação historiográfica e uma referência para a escrita de outros manuais 

até a década de 3025. Apesar disso, não podemos olvidar pelo menos duas 

importantes questões. Em primeiro lugar, o fato de que livros com propostas 

metodológicas distintas das de João Ribeiro eram utilizados simultaneamente à 

obra História do Brasil. Em segundo, não se pode pretender uma narrativa 

homogeneizadora, que seja fundamentada na proposição de Ribeiro e nos 

próprios programas escolares. Cada autor possui um estilo peculiar de escrita 

por meio do qual são encontradas pistas de seus posicionamentos e concepção 

de História.  

A consideração desses dois pontos são relevantes à medida que 

procuramos comparar a narrativa de História do Brasil com as obras Pequena 

Historia do Brazil por perguntas e respostas e Historia Universal, ambas de 

autoria do Dr. Joaquim Maria de Lacerda e que estiveram em circulação nas 

primeiras décadas do século XX.  

 

 

3.1.2 Entre perguntas e respostas: a Independência em Ribeiro e Lacerda  

 

O livro Pequena História do Brasil por perguntas e respostas foi editada 

pela primeira vez em Paris, no final dos anos 70 do século XIX, mediante esforços 

                                                 
25 Ver: FONSECA, Thaís Nívia de Lima e, “Ver para Compreender”: arte, livro didático e a história 
da nação, In: _______. (Org.). Inaugurando a história e construindo a nação: discursos e imagens 
no ensino de história. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. Ver também: MELO, Ciro Flávio de Castro 
Bandeira. Senhores da história: a construção do Brasil em dois manuais didáticos de história na 
segunda metade do século XIX. 1997. 295f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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do próprio Joaquim Maria de Lacerda26. Segundo Bittencourt27, nesse período, 

verificou-se o início do crescimento da rede de ensino escolar e o surgimento de 

autores de formação e experiência diferenciadas dos escritores-sócios do IHGB. 

Esses novos autores de livros escolares provinham das Escolas Normais, 

acumulando, portanto, uma vasta experiência pedagógica. Segundo a autora, 

essa experiência levou a uma maior preocupação com as questões educacionais, 

e a uma mudança de escrita das obras didáticas, antes destinadas somente à 

formação das elites. Por esta razão, aumentou o número de escritores 

especializados em escrever manuais para o público infantil, abrindo assim 

caminhos para que muitos se tornassem grandes campeões de vendas, entre os 

quais encontramos o livro de Lacerda. 

A interpretação de Lacerda acerca da Independência, diferentemente 

de João Ribeiro, enfatiza mais as ações de D. Pedro I do que as de outras 

personalidades, como Gonçalves Ledo ou José Clemente, lembrados em História 

do Brasil como os fomentadores da Revolução. Lacerda refere-se uma só vez a 

José Clemente e silencia quanto à atuação de Gonçalves Ledo. A ausência de 

menção aos personagens considerados por Ribeiro como “os fomentadores da 

revolução” atesta o comprometimento da escrita de Lacerda com a afirmação do 

regime monárquico. Dar voz a Gonçalves Ledo, por exemplo, seria uma forma de 

contestar o regime em vigor pois essa personagem era tida como um dos líderes 

da corrente popular, agitador político na campanha da Independência e ainda com 

pendor ultraliberal, com tendências francamente republicana28. 

                                                 
26 Em nossa pesquisa, temos considerado que as edições de Pequena Historia do Brazil por 
perguntas e respostas e Historia Universal correspondem ao ano de 1906. Esta é uma informação 
que consta apenas em um dos livros, mas, como ambos foram organizados seguindo um plano de 
escrita semelhante, contém a mesma narrativa, exercícios e praticamente contém as mesmas 
imagens, chegamos à conclusão que a publicação deve corresponder ao mesmo período. Na 
pesquisa de livros didáticos, encontrar as datas de publicação das obras constitui uma grande 
dificuldade. Raramente os manuais nos chegam completos, uma ou outra página se perde no 
tempo. Às vezes, o conhecimento da data da edição é obtido por meio de alguma informação que 
consta do corpo do texto. Outras vezes, por meio de outros pesquisadores, que também se 
dedicaram aos mesmos autores. No caso específico do Dr. Joaquim Maria de Lacerda, somente a 
obra Pequena Historia do Brazil por perguntas e resposta traz a data da publicação. Não há, 
contudo, indicação do número da edição.  
27 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma história 
do saber escolar. 1993. 369f. Tese de Doutorado – Departamento de História, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 207. Bittencourt 
encontrou, no catálogo da Editora F. Briguiet & Cia, edições “revistas e atualizadas”, deste livro até 
o ano de 1936 e considera impossível contabilizar o número total de edições. 
28 IHGB, Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 1933, v. especial, p. 307. 
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Quanto a José Bonifácio de Andrada e Silva, o autor segue a tradição 

antiandradina, que já se apresentava em Ribeiro. Lacerda sequer lhe confere o 

tradicional título de Patriarca da Independência. O que podemos observar nos 

manuais é que a ação de Bonifácio é mais enfatizada pelo recurso iconográfico do 

que pelo texto. Das quinze perguntas destinadas a explicar as lições “Medidas 

tomadas pelas côrtes de Lisboa” e “Independência do Brasil”, apenas uma se 

refere ao Andrada. Sua importância, entretanto, logo pode ser percebida diante do 

fato de ele ter sido escolhido, ao lado de José Clemente e D. Pedro I, para 

compor a memória iconográfica da Nação, ocupando o centro da página que inicia 

a lição sobre os eventos do Ipiranga.  

Lacerda, em seus dois livros, limitou-se a mencionar a nomeação de 

Bonifácio ao ministério do reino e, logo em seguida, concentra sua atenção nas 

atitudes do Príncipe Regente, como se pode perceber no questionário que se 

segue ao texto de Historia Universal:  

 

Que medidas tomaram as côrtes de Lisboa para reduzir o Brazil ao 
antigo estado colonial? Que effeitos produziram no Brazil esses actos 
arbitrarios? Que representações foram dirigidas ao príncipe regente, e 
que resposta deu ao presidente da camara municipal do Rio-de-Janeiro? 
Que fez D.Pedro depois de sua declaração? Como foi recebida a 
esquadra portugueza que devia conduzir D.Pedro a Portugal? Que fez o 
príncipe depois da partida d`essa esquadra29? 

 

No uso da iconografia em ambos os manuais30, verificamos a mesma 

tendência, todavia, um dado chama a atenção: antes de Lacerda apresentar a 

ilustração de D. Pedro I, procurou em Historia Universal fixar a iconografia de 

Bonifácio. Ora, se textualmente a ênfase no ministro não ganhou tanto espaço, o 

recurso iconográfico preencheu a lacuna, favorecendo a compreensão de que as 

atitudes de D. Pedro rumo ao Sete de Setembro foram uma decorrência da 

orientação do Patriarca.  

                                                 
29 LACERDA, Joaquim Maria de. Compendio de historia universal. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 
Paris: Imprimèrie E. Desfossés, [1906?], p. 252. 
30 Apenas os livros do Dr. Joaquim Maria de Lacerda apresentam iconografia. O manual escolar 
de João Ribeiro trazia imagens somente na versão para o ensino primário. A edição que 
analisamos foi elaborada para o Curso Normal.  
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Fonte: LACERDA, Joaquim Maria de. Compendio de historia universal. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, Paris: 
Imprimèrie E. Desfossés, [1906?], p. 251 e 253. 
 

 

 

3.1.3 O Sete de Abril  

 

No título dado por João Ribeiro à unidade que aborda o Império, o ano 

de 1831 afigura-se, ao lado de 1822, como marco dos progressos da democracia, 

isto é, a República. Depois de analisarmos a construção do Sete de Setembro 

como marco nacional, colocamo-nos diante de um outro o Sete de Abril, data da 

Abdicação de D. Pedro I. Para a memória nacional esta seria o evento que 

assinalaria o momento de ruptura com o elemento português, símbolo do “odioso 

antagonismo”. Nessa perspectiva, seria possível eleger personagens e grupos 

como nacionais, como brasileiros? Como o Sete de Abril se configuraria na 

memória da Nação?  

A obra Historia do Brasil desenvolve a temática em dois capítulos: o 

terceiro, intitulado “A Abdicação” e o quarto, denominado “O Sete de Abril e 
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Evaristo da Veiga”. O terceiro capítulo é composto por duas partes: por um texto 

mais extenso, destinado ao aluno, e outro menor, intitulado “A Noite das 

Garrafadas”, escrito para os professores31. Já o quarto capítulo impresso em 

letras menores contém duas partes: um trecho retirado do tomo I da obra Um 

Estadista do Império, de Joaquim Nabuco, e outra, um excerto de João Ribeiro, 

no qual se destaca o papel de Evaristo da Veiga para a imprensa brasileira.  

No estudo sobre a Abdicação, a imagem do Regente é objeto das 

paixões e dos desafetos, pois assinalaria o momento em que o herói se despede 

da Nação, correndo o risco de desfazer considerável parte do empreendimento 

simbólico realizado. Conforme João Ribeiro, a maior queixa contra D. Pedro I era 

quanto a sua nacionalidade portuguesa. Com base nesse argumento, a hostilidade 

brasileira aumentava, pois se dizia que o príncipe estava defendendo os interesses 

e paixões de seus compatriotas, que ainda não haviam aceitado a criação do 

Estado brasileiro. Tal situação gerou, portanto, um desgaste de sua imagem, o que 

levou à perda da popularidade que tivera. Outros fatores somaram-se a esse 

processo, como a Guerra da Independência e as rebeliões internas. O clímax do 

descontentamento foi a organização do Ministério Paranaguá, composto de 

homens que partilhavam as idéias de D. Pedro I, decisão que desagradou o povo. 

A “revolução”, entretanto, desencadeou-se com a resposta dada à delegação 

popular em S. Cristóvão: “[...] tudo farei para o povo; nada, porém, pelo povo”32. 

A declaração de D. Pedro oferece substrato para a construção da 

imagem de um Imperador autoritário e absolutista, que não estaria interessado 

nos anseios do povo, dando ensejo, portanto, para a valorização de homens que 

se envolveram nos eventos do Sete de Abril, o que poderia ser distinguido como 

de caráter nacionalista, pois retirava a maior representação da presença 

portuguesa. Entretanto, a aliança realizada entre os exaltados – denominação 

dado ao grupo defensor de reformas mediante a intervenção das forças armadas 

– e o exército retirava qualquer possibilidade de tomá-los como heróis nacionais, 

pois isso representava “quase uma traição”, uma vez que D.Pedro I e o exército 

mantinham uma relação razoável.  

                                                 
31 Apresentamos no capítulo 2 a informação de que o livro de João Ribeiro trazia um projeto 
tipográfico diferenciado, no qual se previa texto impresso em letras maiores, destinado aos 
estudantes e texto, em letras menores, para a leitura dos professores. 
32 RIBEIRO, João, 1912, p. 481.  
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Diante de tal fato, Nabuco considerava que o príncipe “tinha uma 

comprehensão muito mais clara da sua necessidade e do seu papel do que a 

legislatura cuja hostilidade o derribou”33. Já João Ribeiro entendia a questão da 

aliança entre os exaltados e exército como tão delicada que chegou a supor que 

“seria difficil ao historiador justifical-a, quando nem mesmo duvidosamente se 

poderá allegar o reclamo de patriotismo”34. 

Desde o início do texto, João Ribeiro reconhece que D. Pedro I era 

jovem, impetuoso e inexperiente. Destaca, todavia, que as lideranças opositoras 

– liberais monarquistas, os poucos federalistas e republicanos existentes e a 

imprensa – sofriam do mesmo problema que o regente: falta de educação 

política.  

 

As câmaras brasileiras creadas pela constituição (diz Rio Branco) 
reuniram-se pela primeira vez em 1826; em todo o reinado de D. 
Pedro I a opposição, composta de liberais monarchistas partidários do 
systema parlamentar inglez, de uns poucos federalistas e 
republicanos, formaram a maioria da câmara dos deputados. Faziam-
se então no Brasil os primeiros tentamens do systema 
representativo e, se era o Imperador, jovem ainda, impetuosos e 
inexperiente, por egual careciam os partidos, e a imprensa de 
educação política35. 

 

Na argumentação de Ribeiro, podemos encontrar, mais uma vez, um 

dos fios condutores de seu pensamento e do projeto de sua obra: a crença na 

educação como fator preponderante na formação nacional. Esse é um tema que é 

retomado em várias outras partes de seu texto.  

Enfim, a imagem de D. Pedro que sobrevive aparece imiscuída de 

rancor, pois o príncipe regente “deixava o paíz que havia criado e governado por 

dez annos, no período de maior responsabilidade e perigo de nossa história”36 e 

de surpresa, uma vez que a liderança da “revolução” do Sete de Abril não 

dispunha de um projeto político que garantisse a unidade territorial. O perigo da 

anarquização aparecia novamente como um receio nacional. A Nação não 

desejava a saída de D. Pedro, mas apenas uma mudança de ministério: “A 

abdicação tinha-a [a nação] profundamente surprehendido, quando ella esperava 

                                                 
33 Idem, p. 483. 
34 Idem, p. 482. 
35 Idem, p. 478. (grifo nosso) 
36 Idem, p. 483. 
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do Imperador somente uma mudança de ministério, ou antes, o abandono de uma 

camarilha que lhe era suspeita.”37 

João Ribeiro considerou o Sete de Abril como uma aventura quase 

inútil dada a situação de radicalismo que se instalou. A utilidade certamente se 

relaciona à abdicação de D. Pedro I, pois, como foi dito, esta era o principal 

aspecto para o projeto de formação nacional, adquirindo, portanto, valor histórico 

como momento de criação de um sentimento genuinamente brasileiro. Citando 

Nabuco, Ribeiro conclui que “em certo sentido o 7 de Abril é uma repetição, uma 

consolidação do 7 de Setembro.”38 

Se não era possível chamar a atenção para aqueles que dirigiram 

politicamente o evento, posto que realizado pelos exaltados, Ribeiro destaca a 

imprensa, como o agente exterior de agitação que levou ao Sete de Abril. O autor 

salienta que a liberdade de opinião data do Primeiro Império, embora no período 

anterior já houvesse jornais que se dedicavam em especial à questões políticas. 

Com a Independência, os jornais de oposição se multiplicaram e se tornaram, 

segundo Ribeiro, agressivos, apaixonados e virulentos39. Essa era uma qualidade 

tanto de exaltados, como de reacionários e de governistas. Nesse sentido, o autor 

escolhe escrever sobre Evaristo da Veiga, intelectual que trabalhou na Aurora 

Fluminense e que, em sua opinião, exerceu maior influxo que os demais jornais.  

O uso de biografia no ensino da História sempre foi muito recorrente e 

compõe importante papel na construção de um projeto de memorial nacional. A 

escolha do indivíduo a ser destacado deve obedecer a uma lógica suficiente para 

sintetizar os objetivos, as metas e os ideais que a história nacional pretende 

infundir. O exemplo do biografado deve exercer uma função pedagógica. 

Para João Ribeiro, Evaristo da Veiga era, nos primeiros anos Pós-

Independência, um pensador isento das disputas políticas de seu tempo e, por 

esta razão, não se filiou a nenhuma facção que disputava o poder. Era ele um 

antagonista do despotismo imperial, mas preservou o Império, quando, decidiu 

não escrever a serviço do radicalismo e das ambições federalistas. Assim, o 

destaque para sua biografia se justifica tanto por ele representar, “numa 

nacionalidade de inexperientes”, uma parte da intelectualidade brasileira, que não 
                                                 
37 Idem, p. 486. 
38 NABUCO, Joaquim, apud. RIBEIRO, op. cit., p. 485. 
39 RIBEIRO, João, 1912, p. 487. 
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aceitava prontamente as idéias de economistas e de filósofos políticos ingleses e 

americanos40, quanto pela representação de ter contido “a onda demagógica que 

se desencadeara com a revolta de 7 de Abril”41.  

As questões envolvidas na afirmação do Sete de Setembro e do Sete 

de Abril como marcos nacionais apontam para a mesma problemática: a ausência 

de elementos genuinamente brasileiros na condução de eventos decisivos na 

história da Nação e por conseguinte a atuação do elemento português. Em virtude 

disso ambos os eventos possibilitam uma versão pontilhada por antilusitanismo. A 

leitura dos dois marcos, no entanto, indicou-nos uma versão moderada desse 

sentimento, que não é expresso sob a ótica de um ódio racial. Trata-se de uma 

escrita que se alinha à perspectiva nacionalista da primeira década de 1900, que, 

segundo Martins, em termos lingüísticos não conhecia ódios de raça e não 

apresentava nada de feroz antilusitanismo como em outras áreas, nas quais o 

português tornou-se alvo quase exclusivo do ódio nativista42. A atuação de João 

Ribeiro no meio literário e lingüístico certamente contribuiu para a presença de tal 

perspectiva em sua obra histórica.  

Entre as causas que podem explicar a falta de ampliação de um 

sentimento antilusitano em João Ribeiro, encontramos a afirmação de que a raça 

que deveria realizar as principais mudanças no cenário nacional não estava 

preparada. O autor de História do Brasil referia-se aos mamelucos, “base física” 

da revolução, não a precipitada, mas a da Abolição, da República e do 

Federalismo. 

 

 

3.1.4 Os mamelucos 

 

Os mamelucos, embora, não reunissem condições necessárias para 

dirigir os principais eventos da história nacional, João Ribeiro lhes atribui um 

duplo papel de representação nacional. Em primeiro lugar, os considera a base 

                                                 
40 O autor destaca que era comum, na época de Evaristo da Veiga, os intelectuais lerem 
antologias do liberalismo europeu e norte-americano. O problema para o qual se chamava a 
atenção é que nem sempre as apropriações e interpretações se faziam da melhor forma. Evaristo 
da Veiga se destacava por criticar a vulgarização de tais obras. 
41 RIBEIRO, João, 1912, p. 489-90. 
42 MARTINS, op. cit., p. 302. 
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física da Revolução, porque, segundo a leitura deste autor, com estes se rompe a 

lealdade para com a coroa portuguesa, iniciando-se a formação de um sentimento 

de hostilidade, fundamento do nacionalismo:  

 

Quaesquer que fossem, porém, os movimentos da historia, já no século 
XVII se havia formado no Brazil a raça nacional, mameluca em maior ou 
menor gráo de cruzamento, e, com essa creação ethnica, desaparece por 
inexplicavel, a lealdade, e começam os perjurios43. 

 

Na escrita de João Ribeiro, a Independência e mesmo a Inconfidência 

Mineira não representavam revoluções realizadas pelos mamelucos, pois ambas 

foram movimentos em que se enfrentaram o liberalismo português e o 

absolutismo português, “a liberdade dos opressores contra o despotismo dos 

opressores”44. A República, sim, foi considerada o acontecimento para o qual os 

mamelucos haviam guardado suas forças. Além disso, o autor os tomou como 

baluartes do abolicionismo e do federalismo. Os três movimentos citados por 

Ribeiro constituíam os principais desafios para o regime recém proclamado. A 

própria afirmação republicana, conforme apresentado no capítulo anterior do 

presente estudo, já constituía um sério problema, juntamente com o federalismo. 

Além desta questão política, havia outras de ordem social e econômica inerente à 

libertação dos escravos em 1888. Era preciso criar condições para inserir o negro 

na sociedade brasileira, e para isso era necessário lidar, entre outros pontos, com 

o problema da imigração. 

A relevância conferida aos mamelucos é explicitada no capítulo 1, 

intitulado “Os antecedentes”, que compõe a unidade VII “O Espírito de 

Autonomia”, de Historia do Brasil. Ao escrever este capítulo, Ribeiro teve como 

preocupação inicial apresentar a influência sofrida pelo Brasil das idéias 

revolucionárias que surgiam na Europa do século XVIII. Assim, seu plano de 

escrita inicia-se com uma contextualização dessa problemática no âmbito da 

História Geral, para afunilar-se na História brasileira. Neste momento, ele aborda 

sumariamente eventos como a Inconfidência Mineira, o Constitucionalismo de 

1820 e a Independência. O eixo que orienta todo o capítulo é o debate sobre a 

formação da raça nacional brasileira (mameluca) e suas características. O método 

                                                 
43 RIBEIRO, João, 1912, p. 389. 
44 Idem, p. 389. 
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escolhido pelo autor permite articular tal processo à História da América Latina. 

Essa era uma forma de demarcar o futuro republicano do Brasil, apesar de sua 

trajetória específica, a experiência monárquica. Trata-se de um texto escrito 

especialmente para os alunos.  

O mameluco, na interpretação histórica de João Ribeiro, é o tipo 

étnico definidor da nacionalidade brasileira. Sua constituição, segundo 

Hansen45, confunde-se com a própria formação do Brasil, encontrando-se já 

organizada pelos idos do século XVII. No futuro, seria um dos elementos que 

dariam à Nação brasileira a homogeneidade integradora. Tal perspectiva, em 

João Ribeiro, estava associada à concepção de que a unidade do Estado nascia 

da unidade do povo46.  

Para Melo, a importância que Ribeiro demonstra quanto às questões 

da formação do povo brasileiro, suas origens, sua composição étnica revelam, por 

um lado, o quanto este intelectual que não se dedicou com exclusividade à 

pesquisa histórica estava atento às tendências científicas e aos debates 

contemporâneos. Por outro lado, evidenciam sua estreita afinidade com Sílvio 

Romero. Nesse particular, Melo considera que a literatura didática de Ribeiro 

conseguira captar e sintetizar a revisão da História brasileira que se processava 

desde 1860/7047. 

A década de 70 do século XIX é considerada, na historiografia, um 

marco na História das idéias. Este período assinala a entrada de um novo ideário 

positivo-evolucionista, que serviu de paradigma científico. Também foi um 

momento de amadurecimento dos centros nacionais de ensino, como os museus 

etnográficos, as faculdades de Direito e Medicina e institutos históricos e 

geográficos. Nesse momento, o debate racial ocupava centralidade, posto que, ao 

final do século, o Brasil “era apontado como caso único e singular de extremada 

miscigenação racial”. Amplamente discutida em campos, como a Literatura, as 

Artes e a Medicina, a questão racial era vista, portanto, como forma de apreender 

as desigualdades e a singularidade nacional48. 

                                                 
45 HANSEN, Patrícia Santos. Feições e fisionomia: a história do Brasil de João Ribeiro. Rio de 
Janeiro: Access, 2000. 
46 MELO, op. cit., p. 261.  
47 Idem, p. 96. 
48 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e a questão racial no 
Brasil: 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 11-42. 
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Nas Artes, veiculava-se a uma visão de futuro, na qual o País, que 

dava seus primeiros passos rumo à libertação dos escravos, seria de brancos. 

Tais imagens, muitas vezes produzidas por artistas que acompanhavam as 

expedições científicas, estavam impregnadas de um alto grau valorativo. Para 

Schwarcz, a forma como os mestiços eram descritos oferecem pistas que 

poderiam explicar tanto o atraso como a inviabilidade da Nação. Os intelectuais 

brasileiros, ao compreenderem que o debate sobre o cruzamento das raças 

implicava os destinos da Nação e ao perceberem a inexistência de um grupo 

étnico definido no Brasil, passaram a ver no mestiço a condição de uma 

homogeneidade. Sílvio Romero entendia esta situação como a possibilidade de 

vitória do branco no país49. 

No meio intelectual, a voz de Sílvio Romero, literato, apresentou-se 

como uma das mais eloqüentes da época. Ficou muito conhecido pelo 

entusiasmo com que abordava as questões nacionais sob o prisma da Ciência e 

da Filosofia. Sua produção intelectual caracterizava-se por posicionamentos 

radicais e apego ao naturalismo evolucionista, num período em que considerável 

parte do pensamento brasileiro se orientava pelo positivismo francês. Utilizava-

se terminologias até então desconhecidas pela sociedade brasileira nas 

décadas de 60 e 70 do século XIX, provenientes das leituras de Haeckel, Darwin 

e Spencer. Sua influência foi tal que, além de elaborar uma teoria a respeito do 

mestiço, também criou um grupo, de cujas idéias, certamente, João Ribeiro 

partilhava50.  

A proposição de um tipo étnico, embora remeta às décadas de 70 e 80 

do XIX, ampliaram-se nos anos seguintes, ocupando na década de 10 do século 

passado, lugar de primazia ao lado das discussões sobre a constituição do Brasil 

moderno51. Cada intelectual procurou, ao seu modo, escolher um tipo 

representativo para a nação. Assim, tivemos o sertanejo, de Euclides da Cunha, o 

mestiço de Sílvio Romero, o bandeirante, de Rocha Pombo, o caipira, de Monteiro 

Lobato e o mameluco de João Ribeiro52. Mas quais eram as características do 

tipo étnico descrito por João Ribeiro?  
                                                 
49 Idem, p. 154 e 239. 
50 Idem, p. 155. 
51 GOMES, Ângela Maria de Castro. História e historiadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1999, p. 51. 
52 HANSEN, op. cit., p. 103. 



 79

Gasparello considerou que o grupo dos mamelucos engloba uma 

população mestiça, não de cor; brasileira, mas não negra53. Para João Ribeiro, 

este homem, que surge do contato racial heterogêneo, não deve ser considerado 

uma peste da cultura americana, como o faziam cientistas como Haeckel. Na 

refutação às idéias deste norte-americano, podemos perceber aquilo que 

Schwarcz chamou de adaptação das idéias cientificistas ao contexto brasileiro. 

Para Schwarcz os intelectuais da década de 70 não liam estes autores 

indiscriminadamente, sem crítica. Como já foi dito, Silvio Romero muito se utilizou 

da terminologia de Haeckel. Em virtude de João Ribeiro ligar-se intelectualmente 

ao crítico literário, poderíamos estar inclinados a considerar o mesmo. Entretanto, 

sua recusa em aceitar as proposições de Haeckel pode indicar a peculiaridade de 

seu pensamento.  

João Ribeiro também não estava inclinado a concordar com Von 

Martius, quanto à susceptibilidade do brasileiro à perfeição pelo intenso 

cruzamento com o elemento branco. Para ele, as raças mestiças deveriam ter o 

espírito humano transformado pela educação secular da História. A referência à 

educação se faz circunscrita à discussão sobre a situação de ambigüidade que os 

mamelucos viveram no processo de adaptação das idéias de civilização e os 

próprios caminhos que escolheram. Ribeiro identifica nos mamelucos, por um 

lado, uma preferência por teorias e sistemas mais radicais, e, por outro, uma 

inclinação à anarquia e à subversão. A esse respeito escreve: “[...] cortejam assim 

a civilização e ao mesmo tempo satisfazem o instinto fundamental que é, como o 

das crianças, puramente destructivo”54.  

Nesse sentido, argumenta o autor de História do Brasil, as raças 

mestiças caracterizam-se por não possuir uma capacidade para o auto-governo 

(self-government). O que poderia soar como lamentável para o papel que os 

mamelucos deveriam desempenhar na história interna brasileira desfaz-se diante 

da constatação de que entre eles sempre surgiam grupos, uma elite; em suas 

palavras, um escol que lhes dirigia: 

 

                                                 
53 GASPARELLO, Arlette Medeiros. Construtores de identidades: os compêndios de história do 
Brasil do Colégio Pedro II (1838-1920). 2002. 301f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 239. 
54 RIBEIRO, João, 1912, p. 391. 
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Mas não cremos com Martius, que aliás com grande attenção observou 
essas raças, serem ellas susceptiveis de toda a perfectibilidade.; 
evidentemente e como naturalista, Martius pensava no cruzamento 
crescente pela immigração européa que viria afinal supplantar o caracter 
das camadas primitivas; felizmente ainda nas raças mestiças há 
sempre um escol intellectual e moral que consegue subjugal-as e 
dirigil-as55. 

 

Na tentativa de caracterizar os mamelucos, João Ribeiro abre um 

parêntese para falar do elemento indígena e do negro, dos quais descende o 

“tipo nacional”. Para ele, ambos suspeitavam da História, sorriam dos reis que 

foram por ela consagrados e escarneciam dos deuses por ela venerada. 

Segundo João Ribeiro, tanto negros como indígenas não sabiam governar nem 

ser governados, porque confundiam autoridade com força, e obediência com 

servilismo/ escravidão. A fim de insurgir-se contra essa herança agiam pela 

força e pela fraude, falsificavam os atos e processos da vida pública que 

conduziam ao poder, desprezavam o trabalho. A condição de sua existência foi 

garantida pelas revoluções e crises. A função do governo para eles seria de 

agir como agente de redistribuição da fortuna, como órgão do comunismo56. 

Ainda que a contra-gosto, o autor concorda que o único remédio para o 

mameluco, descendente de povos africanos e indígenas, era o povoamento 

contínuo e a imigração européia57. Sua conclusão em nada se afastou da tese 

de Martius, demonstrando que o distanciamento inicialmente proposto não fora 

alcançado. 

O interesse de João Ribeiro em enfatizar o mameluco justifica-se pela 

proposta que traz nas páginas iniciais de seu livro, a busca por uma história 

interna do Brasil, o que para ele era “a verdadeiramente nacional”. Hansen avalia 

a importância do conceito mameluco para Ribeiro com base no argumento de que 

o termo oferece condições de visibilidade da Nação brasileira na passagem do 

século e a possibilidade de ela se realizar, ou seja, o termo carrega uma dupla 

temporalidade e objetivos.  

Ao mesmo tempo em que possibilita a busca das origens da formação 

nacional, no passado, numa leitura guiada pelo presente, projeta-se esta 

construção para o futuro, em face de se tratar de um conhecimento histórico 

                                                 
55 Idem, p. 391. (grifo nosso) 
56 Idem, p. 392-393. 
57 Idem, p. 393. 
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carregado de sentido pedagógico, previsto por um projeto político para narrar a 

Nação58. 

Para Hansen, a própria escolha do termo mameluco para designar a 

representação da nacionalidade brasileira guarda muitos indícios sobre o perfil 

histórico deste brasileiro em formação. A autora argumenta que João Ribeiro, 

como filólogo, estudioso da língua portuguesa, escritor de gramáticas de ampla 

circulação nacional, não escolheria aleatoriamente esse léxico. O mesmo procede 

da palavra árabe “mamlúk”, cujo significado é “o que se possui, escravo”. Diante 

disso, conclui que, com esta criação étnica, o autor reforçaria “as constantes 

caracterizações do povo brasileiro como ‘servil’ e ‘semi-escravo’ e corroboraria o 

maior peso atribuído à herança deixada pelo ‘negro’59”.  

A respeito do pensamento de Ribeiro sobre o negro, Múcio Leão afirma 

que o autor o concebia como “o verdadeiro elemento criador do país e quase o 

único”. A maior contribuição dos trabalhos de Ribeiro sobre o tema se fez no 

campo da filologia; entre eles, cita-se O Elemento Negro, uma publicação 

póstuma organizada por seu filho Joaquim Ribeiro. 

Na proposta de História do Brasil e no método escolhido por seu autor, 

o mameluco é também um dos fatores da grandeza territorial, ao lado do jesuíta e 

do bandeirante paulista. O mameluco aparece na narrativa sobre a formação do 

Brasil mediante a imagem dos criadores de gados, descendentes de portugueses 

e ilhéus, que desde o século XVII habitavam o interior do Brasil, mas perderam o 

contato com a civilização e por isso desconfiavam tanto dela como do litoral. 

Nessa leitura, os criadores de gado são vistos como responsáveis pela expansão 

do território brasileiro e o lugar de sua moradia, o sertão, como espaço da 

redenção nacional60. Para João Ribeiro, estes moradores do sertão, mamelucos, 

                                                 
58 HANSEN, op. cit., p. 103. 
59 Idem, p. 103-105. 
60 O debate sobre o papel do sertão e do litoral na sociedade brasileira ganhou impulso, 
especialmente na década de 40, entre intelectuais como Cassiano Ricardo. Em face dos limites 
destes trabalhos, não aprofundaremos tal discussão, pois inporta-nos a compreensão que João 
Ribeiro guardava dos mameluco, um tipo étnico representativo do morador do sertão, criador de 
gado. O interesse do autor pela temática sertanista certamente se liga ao desejo de investigar a 
formação interna do Brasil, enfatizando o povo brasileiro. Tal preocupação o levou a uma 
aproximação intensa com a geografia e demarca certa antecipação de discussões do final da 
década de 10 e início dos anos 20 sobre o papel do campo na produção da riqueza nacional, o 
que colocava em cena representações dos pares campo/cidade, sertão/litoral. Sobre o assunto 
ver: VIDAL e SOUSA, Candice. A pátria Geográfica: sertão e litoral no pensamento social 
brasileiro. Goiânia: Cegraf-UFG, 1997. 
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configuraram na memória nacional como o verdadeiro ou o único tradicionalismo 

da vida nacional61 e, em virtude disso, deveriam agir como protótipos do homem 

brasileiro, constituindo tanto no passado quanto no presente a base física da 

revolução que estava por fazer, a República, sobre a qual Ribeiro se recusara a 

escrever. Aguardava, portanto, a reação desses mamelucos e republicanos cuja 

transformação dar-se-ia pelo processo educativo e especialmente pelo ensino de 

História. 

 

 

3.2 Entre o Sete de Setembro e o Quinze de Novembro: a leitura do centenário 

da Independência 

 

3.2.1 Rocha Pombo e os preparativos do Centenário 

 

Francisco José da Rocha Pombo escreveu entre os anos de 1917 e 

191862. O livro didático Historia do Brasil com muitos mappas históricos e gravuras 

explicativas. O período corresponde no Brasil à estruturação das idéias 

nacionalistas e suas primeiras estratégias de ação63. Dentro do quadro de difusão 

do ideário nacionalista, ainda em formação, foram organizadas três entidades: a 

Liga da Defesa Nacional64, a Liga Nacionalista de São Paulo e a revista Braziléa. A 

primeira possuía uma orientação que se confundia, na sua forma mais expressiva, 

com o serviço militar, enquanto a segunda, que também foi criada como resultado 

da atuação da Liga da Defesa Nacional, voltava-se para questões políticas. 

                                                 
61 RIBEIRO, João, 1912, p. 208.  
62 Quanto à data de publicação deste manual escolar não nos foi possível identificar com completa 
precisão. Pelos dados apresentados no livro possivelmente se trata da 12ª ou 15ª edição, que teria 
circulado, nos anos posteriores a 1925. Provavelmente a obra se refere a 1918 uma vez que a 
pequena nota introdutória escrita por Rocha Pombo data deste ano. Nela, o autor procura destacar 
que acrescentou outros dados que não estiveram presentes no primeiro volume. Certamente se 
referia aos últimos acontecimentos republicanos. A página seguinte apresenta uma autorização à 
Companhia Melhoramentos de São Paulo, datada de março de 1925, para usar a grafia que a 
editora mais conveniente. De qualquer forma, estamos considerando que a narrativa corresponde 
ao período de comemoração do Centenário da Independência. 
63 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. 2. ed. Rio de Janeiro. DP&A, 
2001, p. 65.  
64 A criação da Liga da Defesa Nacional se deu em função da iniciativa Olavo Bilac - que além de 
escritor literário, colaborou na escrita de manuais escolares como Pequena História do Brazil por 
perguntas e Resposta, de autoria do Dr. Joaquim Maria de Lacerda – Pedro Lessa e Miguel 
Calmo.  
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A terceira entidade, a revista Brazílea, surgiu ainda em 1917 com as 

mesmas idéias e princípios das duas outras ligas, redefinidos, porém, de acordo 

com outro contexto doutrinário. Fundada por Álvaro Bomílcar e Arnaldo 

Damasceno a revista teve Rocha Pombo como colaborador e mantenedor 65. 

Brazílea, a “Revista Mensal de Propaganda Nacionalista, Sociologia, 

Arte, Crítica”, defendia em seu programa a manutenção da religião católica, a 

libertação do meio intelectual da ficção dos valores portugueses, a nacionalização 

do comércio e da imprensa lusitana, a valorização do mestiço, o desenvolvimento 

das energias do brasileiro por meio da educação militar, a sustentação a todo 

transe da ordem constitucional republicana e a propaganda do Brasil dentro do 

Brasil, além de criticar a hegemonia paulista e lutar pela defesa da civilização 

agrária. 

Se por um lado adota-se um tipo de propaganda nacionalista baseada, 

entre outros pontos, em uma campanha pela afirmação republicana e contra o 

lusitanismo, presencia-se, por um outro, a intelectualidade e toda a sociedade 

brasileira envolvida em um intenso e amplo debate sobre a comemoração do 

Centenário da Independência, um evento que recolocava em cena, exatamente, 

os personagens da tradição bragantina. Desse modo, a década de 20, e em 

especial o ano de 1922, apresenta-se como o momento de síntese das duas 

tradições. Por esta razão escolhemos comparar as narrativas dos principais 

“eventos fundadores” da história brasileira – O Sete de Setembro e o Quinze de 

Novembro – para verificar como a literatura destinada a estudantes elaborou a 

historiografia de ambos os eventos.  

Rocha Pombo inscreve-se exatamente como um intelectual situado no 

cerne da disputa mencionada. Ligado ao IHGB desde 1900, o autor, assim como 

João Ribeiro, atuou na defesa da causa republicana. Ainda em 1879, quando 

morava no Paraná, publicou e dirigiu o jornal O Povo, semanário de propaganda 

abolicionista e republicana.  

O envolvimento de Rocha Pombo em ambas as campanhas estendeu-

se por toda a província do Paraná e lhe garantiu, em 1886, o mandato de 

                                                 
65 Outros intelectuais que escreveram e colaboraram na manutenção de Brazílea foram Andrade 
Muricy, Conde A Celso, Evaristo de Morais, Laudelino Freire, Lima Barreto e Oliveira Lima. Ver: 
Nagle, Jorge, op. cit. e MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira. São Paulo: Cultrix, 
1978, vol. 5. 
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deputado. Dentre suas realizações políticas, ainda na Monarquia, destaca-se o 

lançamento da pedra fundamental da Universidade Federal do Paraná cuja 

instalação se deu somente em 191266. 

Rocha Pombo não se dedicou exclusivamente à produção de livros 

didáticos, possui uma vasta produção histórica, trabalhos como jornalista, foi 

professor em escolas paranaenses e instituições, como o Colégio Pedro II e a 

Escola Normal do Rio de Janeiro. No meio literário brasileiro67 é considerado 

um dos pioneiros do romance simbolista, tendo se tornado muito conhecido 

após 1905, quando publicou seu livro de maior sucesso – No Hospício – 

romance no qual, segundo Raimundo Menezes, “existem notas precursoras do 

romance psicológico moderno”68. Escreveu para revistas simbolistas, como O 

Sapo, O Cenáculo, e artigos literários para a revista fluminense “A Escola” 69, 

além de publicações de contos, poesias e um dicionário de sinônimos de 

português.  

No campo histórico, escreveu História do Paraná, Paraná no 

Centenário, História da América, que foi premiada70, História do Rio Grande do 

Norte, Nossa Pátria, com mais de 40 edições71, História de São Paulo, Notas de 

Viagem, Instrução Moral e Cívica, uma história universal72 e História do Brasil, em 

10 volumes73. 

Neste trabalho, estamos compreendendo seu compêndio escolar como 

uma compilação de sua monumental obra intulada História do Brasil, em 10 

volumes, publicada entre 1915 e 1917, e que o tornou muito conhecido da 

sociedade brasileira, despertando elogios e críticas. Rodolfo Garcia, historiador 

que editou História geral do Brasil, de Varnhagen, com as anotações de 

                                                 
66 Outros jornais por ele dirigido foram A Gazeta Paranaense e o Diário Popular. Ver também site: 
Loja Maçônica N. 78. <http://www.rochapombo78.hpg.ig.com.br/internacional/95/index_int_3.html.> 
Acesso em 5 fev. 2005. 
67 Além do IHGB, pertenceu à antiga Academia de Letras do Paraná, sendo hoje patrono da 
cadeira nº 17 da Academia Paranaense de Letras. Em 1933 iria ingressar na Academia Brasileira 
de Letras, mas faleceu antes, em extrema pobreza no Rio de Janeiro. 
68 MENEZES, Raimundo. Dicionário Literário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1979, 4v., p. 1014. 
69 Ver site: Loja Maçônica N. 78. <http://www.rochapombo78.hpg.ig.com.br/internacional/95/index_ 
int_3.html.> Acesso em 5 fev. 2005. 
70 REVISTA DO LIVRO, ano II, dez. p. 289-290, 1957. (Seção noticiário) 
71 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Biografia de Rocha Pombo. <http://www.academia.org.br>. 
Acesso em 21 jun. 2004. 
72 Ver site: Loja Maçônica N. 78. <http://www.rochapombo78.hpg.ig.com.br/internacional/95/index_ 
int_3.html.> Acesso em 5 fev. 2005. 
73 MENEZES, Raimundo. Dicionário Literário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1979, 4v., p. 1014. 
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Capistrano de Abreu, e sucessor de Rocha Pombo na Academia Brasileira de 

Letra, foi quem mais elogiou a obra de Rocha Pombo quanto ao seu caráter 

pedagógico74, como se pode perceber no seguinte comentário: 

 

[...] não há como desconhecer o extraordinário mérito da obra de Rocha 
Pombo [História do Brasil em 10 Volumes], sua utilidade provada, os 
serviços prestados aos estudiosos, que a estimam entre todas as 
congêneres. Se conferidas as estatísticas das bibliotecas, verifica-se que 
sua "História do Brasil" é, nessa classe, o livro mais consultado, o mais 
lido de todos, o que significa popularidade e vale pela mais legítima das 
consagrações75. 

 

João Ribeiro, no entanto, não iria dizer o mesmo, chegando a ponto de 

classificá-la como enfadonha e de difícil leitura: 

 

Rocha Pombo escreveu uma grande história prolixa em dez ou doze 
grossos volumes, nunca lido e provavelmente ilegíveis; é o mais pesado, 
volumoso e, todavia o mais estéril. Duvido muito que o presente ou o 
futuro lhe dêem um lugar conspícuo entre os nossos historiadores. Falta-
lhe o senso crítico fora dos caminhos batidos pelos historiógrafos76. 

 

A maior crítica que João Ribeiro dirigia a Rocha Pombo é quanto sua 

inabilidade de empolgar os leitores, por essa razão considera sua escrita fria e 

difusa, próxima à esterilidade. Segundo Martins, esse era um juízo suspeito, de 

animosidade pessoal, pois o próprio Ribeiro reconhecia que nos livros do autor 

constava grande cópia de informações úteis 77. Diferentemente de João Ribeiro, 

Pombo não viajou, não pesquisou em arquivos do exterior e não manteve amplas 

relações sócio-afetivas valiosas que lhe garantisse freqüentar círculos influentes 

como os de Ribeiro78. 

Feita a apresentação do autor, analisaremos as narrativas da 

Independência e da Proclamação da República elaborados, por um republicano, 

como Rocha Pombo, na conjuntura comemorativa do Centenário da 

Independência.  

                                                 
74 GOMES, op. cit., p. 121. 
75 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Biografia de Rocha Pombo. <http://www.academia.org.br>. 
Acesso em 21 jun. 2004. 
76 RIBEIRO, João apud MARTINS, Wilson, op. cit., p. 25. 
77 MENEZES, 1979, op. cit., p. 1015. Ver também MARTINS, op. cit. p. 25. 
78 GOMES, op. cit., p. 121. 
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3.2.2 A Nação no centenário da Independência 

 

Em primeiro lugar é preciso ter em mente que o problema posto em 

1922 não era quanto à volta do regime monárquico. Tratava-se antes de 

“republicanizar a república”79, ou seja, inscrever no tempo histórico da nação 

como aspiração coletiva e ensinar a população a amá-la. Mas como realizar tal 

empreendimento em um país imerso em disputas oligárquicas, movimentos 

militares, tensões nas campanhas políticas e outras crises, que indicavam sua 

formação problemática e defeituosa? Como conciliar o projeto de afirmação das 

tradições republicanas com as comemorações do Sete de Setembro? Essas eram 

algumas das problemáticas que permeavam o debate da década de 20 e que 

serviram como norteadores para a análise de História do Brasil com muitos 

mappas históricos e gravuras explicativas de Rocha Pombo. 

Os preparativos para a festa do Centenário, bem como as discussões 

sobre a significação do Sete de Setembro iniciaram-se ainda em 1914, quando se 

realizou o primeiro encontro de História Nacional. Segundo Sandes, o principal palco 

de reflexão sobre o evento foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que 

conforme apresentamos no capítulo 1, desde sua fundação em 1838, exerceu grande 

influência na escrita da História Brasileira. Tal ligação não se perdeu mesmo após a 

proclamação do novo regime, pois o Instituto procurou ampliar a participação dos 

chefes de Estado na instituição, elevando-os à condição de presidente honorário80.  

À época do governo de Epitácio Pessoa considerou prioritárias as 

comemorações do Centenário, que não se restringiram apenas aos salões do 

IHGB81, alcançando o público brasileiro de diversas formas. A imprensa foi o 

principal veículo de interação82. Os festejos realizaram-se com bastante 

antecedência e foram veiculados tanto em órgãos comprometidos com o 

nacionalismo, como a Revista do Brasil, quanto em outras que não tiveram tanto 

envolvimento, como a revista Eu sei tudo83. 

                                                 
79 MOTTA, Marly Silva da. A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário da 
Independência. Rio de Janeiro: FGV-CPDOC, 1992, p. 26. 
80 SANDES, Noé Freire. A Invenção da nação: entre a monarquia e a república. Goiânia: Cegraf, 
2000, p. 81. 
81 Idem, p. 81. 
82 MOTTA, op. cit., p. 28. 
83 Idem, p. 30. 
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Na escola, o clima comemorativo seguia-se embalado por narrativas 

imbuídas pelo senso de gratidão para com aqueles que fizeram a Nação em 

1822, como se pode ler em um dos livros de Instrução Moral e Cívica, de Ramom 

Roca Dordal, que circulou pelas escolas públicas paulistas:  

 
“Quanto mais próximos estamos da data que marca o centenário da 
epopéa que foi a Independência, mais sentimos que a nossa gratidão 
augmenta para com aquelles que a sonharam e com tanto desinteresse 
e dedicação trabalharam para este conjunto de deslumbramento e 
grandeza, constituído por um dos mais vastos e uberrimos paizes do 
globo – a Pátria brasileira. 
Parece que não somos fortes bastantes para corresponder a tantos 
benefícios, para continuar condignamente a obra por elles encetada.”84 

 

Ao senso de gratidão associava-se a dúvida quanto à capacidade de o 

país retribuir aos feitos de 1822. Concordamos que o texto de Dordal, por um lado 

constitui uma escrita propositiva, que pretendia infundir sentimento patriótico, pois 

“a escola transformava-se em uma espécie de laboratório capaz de produzir a 

própria nacionalidade abalada na difícil conjuntura do pós-guerra”85. Por outro 

lado, o autor não deixa de expressar um certo desânimo com o momento 

republicano e sua debilidade em construir uma tradição própria sem a retomada 

do passado monárquico.  

Por compreender a História como disciplina provida de exemplos 

dignos de imitação e de “orgulho para a geração presente”, Dordal considerou 

que as comemorações tinham o papel de agente motivador das gerações futuras, 

mostrando às crianças e adolescentes que o país fora feito por via sentimental86, 

e, por essa razão, eles deveriam agir movidos pelo mesmo princípio. O trabalho 

diligente era a única forma de agradecer às gerações anteriores e completar os 

fundamentos da independência lançados no Sete de Setembro:  

 

Cumpre alcançar e completar também a nossa independência industrial, 
que se há de conseguir somente pelo trabalho constante e intelligente de 
cada um dos filhos desta terra.  
Dar nosso trabalho, cooperando com intelligencia e actividade, 
garantindo nosso bem estar e abundancia, é bem pouco para agradecer 
o muito que por nós tantas gerações fizeram87. 

                                                 
84 DORDAL, Ramon Roca. Páginas Cívicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves de 
Paulo de Azevedo & Cia, 1922, p. 159. (grifo nosso) 
85 SANDES, op. cit., p. 140. 
86 NAGLE, op. cit., p. 64. 
87 DORDAL, op. cit., p. 160. 



 88

A escrita comemorativa aparece de forma contundente nos livros 

dedicados ao civismo e nos livros escolares de História, posto que a própria 

concepção de ensino dessa disciplina alinhava-se à mesma perspectiva. O 

próprio Rocha Pombo, ao apresentar seu livro, Historia do Brasil com muitos 

mappas históricos e gravuras explicativas, destaca que seu objetivo é criar entre 

os leitores o gosto pela História nacional e assim levantar o espírito do povo, ou 

seja, motivá-lo à ação. Para isso, considerava que era preciso narrar os fatos 

mais significativos, procurando esclarecer a consciência de seu leitor e, ao 

mesmo tempo, infundir o sentimento patriótico, pois o “primeiro trabalho, e o mais 

interessante, são estes – o de mostrar como a nossa história é bella, e como a 

pátria, feita, defendida e honrada pelos nossos maiores, é digna de nosso culto”88.  

Os objetivos de Rocha Pombo seriam alcançados tanto por uma escrita 

de cunho patriótico quanto pelo uso ostensivo de imagens. Desde o início do 

século XX, houve nos manuais escolares um crescente aumento da veiculação de 

imagens e fotografias. Tal mudança ocorreu em função do avanço da imprensa 

(cromolitografia) e das técnicas de fabricação do papel brasileiro, resultando 

numa atribuição de função para a iconografia tão significativa quanto o texto 

escrito, em especial nos livros para o ensino primário89.  

Ao pretender despertar o sentimento patriótico de seus leitores, Rocha 

Pombo escreveu uma narrativa cuja preocupação central era assinalar os 

diversos momentos em que se evidenciaria o espírito de nacionalidade. Entre 

alguns eventos citados por ele, destaca-se a guerra dos Emboabas e a Guerra 

dos Mascates. Nesses eventos, tal como João Ribeiro, Pombo identifica um 

espírito de colisão entre mamelucos e portugueses, denominados emboadas90. A 

leitura de sua narrativa nos permite depreender que o mameluco era o 

representante brasileiro. Para o autor, as duas guerras foram o momento de 

exacerbação de um sentimento de rivalidade que se formara nas décadas 

anteriores.  

                                                 
88 POMBO, Rocha. Historia do Brasil para o ensino secundário. 12 a 15 ed. São Paulo: 
Melhoramentos. 1925, nota introdutória.  
89 BUENO, João Batista Gonçalves. Representações icnográficas em livros didáticos de história. 
2003. 165f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação. Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, p. 90. 
90 Os mamelucos chamavam os portugueses de emboadas. Essa palavra, de acordo com Rocha 
Pombo significava estrangeiros, homens ruins.  
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No desenvolvimento da temática patriótica, o principal recurso narrativo 

que o autor utilizou foi a oposição dos brasileiros aos portugueses. Tal 

perspectiva revela a própria ligação que Rocha Pombo mantinha com a 

propaganda nacionalista encetada por Brazílea, conforme mencionamos há 

pouco, revista que tinha como um dos seus princípios o antilusitanismo.  

Tomar os séculos XVII e XVIII como marcos da formação do 

sentimento nacional era uma prática muito comum nos manuais escolares. 

Fonseca assinala que tal característica, nos livros didáticos de Rocha Pombo, 

além de imprimir-lhes um estilo romanceado e exaltador associa diretriz 

historiográfica do autor à matriz seguida pelo IHGB, desde Varnhagen e 

Capistrano Abreu91. Mas o que caracteriza o sentimento nacional formulado por 

Rocha Pombo?  

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que, para Rocha Pombo, o 

sentimento nacional que formava desde o segundo século da colonização 

subentendia a idéia de uma República, ainda que de forma vaga e imprecisa:  

 

A idéia de República, desde o segundo século da colônia, andava como 
latente no espírito geral. A revolta de 1684, no Maranhão, a de 1710, em 
Pernambuco; a de 1708 e 1720, em Minas, valem como ímpetos de 
explosão das tendências que se vinham gerando92. 

 

Segundo essa versão, o espírito republicano foi amortecido por dois 

fatores: a implantação da monarquia liberal e os rumos anárquicos que as demais 

colônias latinas tomaram após a proclamação de sua independência por via 

republicana. Apesar do arrefecimento, a corrente republicana marcou presença 

em todo o período imperial, em eventos como a Revolução de 1817, em 1824 e 

“mesmo na de 7 de abril”, em 1831, quando a Monarquia, segundo Rocha Pombo, 

quase ruiu se não fosse o perigo da anarquia93.  

Nessa versão, duas questões principais são suscitadas. Primeiro, 

quanto ao amortecimento dos ideais republicanos com a presença da monarquia 

liberal, que sugere uma versão histórica pontilhada por uma dose de rancor, mas 

que é minada exatamente pela questão apontada por Rocha Pombo, e pela 

                                                 
91 FONSECA, 2001, p. 91-121. 
92 POMBO, Rocha, História do Brasil, 13. ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1966, vol. III, p. 410. 
93 Idem, p. 410 e POMBO, 1925, p. 286. 
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maioria dos historiógrafos do Império: o receio da anarquização, qual foi 

experimentada pelas colônias americanas. Em contraposição a esta experiência, 

a presença imperial denotava unidade. A tradição republicana, nos preparativos 

do Centenário se faria, portanto na junção dessas duas tradições.  

Comparando ambos os momentos de passagens – 1822 e 1889 – 

podemos perceber que 1822 se configura como momento de libertação da colônia 

através de um príncipe português que paulatinamente se posiciona ao lado do 

“partido brasileiro”.  

Uma característica marcante da escrita de Rocha Pombo é o uso das 

expressões partido brasileiro e partido português para descrever o ânimo geral 

da população. D. Pedro I, em função de sua nacionalidade e devido a função 

que seu pai lhe conferiu de preservar o domínio português, se posicionaria a 

favor do partido português. A narrativa, no entanto, não o coloca nesses moldes. 

D. Pedro I é o herói que ganha força e expressão, graças ao incentivo de D. 

Leopoldina e de José Bonifácio, à medida que os eventos se dirigem para as 

colinas do Ipiranga. Trata-se de um personagem que no desenrolar dos eventos 

sensibiliza-se ao perceber as más condições econômicas do País, o estado de 

ânimo das províncias e a própria hostilidade com que é tratado pelo partido 

português.  

É, no mínimo estranho, um defensor do antilusitanismo, como foi 

Rocha Pombo, conferir centralidade à atuação de D. Pedro I, entretanto, o que se 

pode perceber nos capítulos “A Regência de D. Pedro”, “Caminho da 

Independência” e “O Grito do Ipiranga” é um gradativo aumento da atuação do 

príncipe, denotando, de fato, uma versão celebrativa da Independência em que na 

direção dos eventos encontrava-se um português. 

O que poderia constituir um problema na formação do sentimento 

nacionalista orientado por uma perspectiva antilusitana é desfeito ante o 

investimento narrativo em torno da idéia de confronto entre o partido português e 

o brasileiro. É essa orientação partidarista guia toda a narrativa textual e 

iconográfica, com destaque para esse último aspecto. São veiculadas imagens 

das lutas da independência, o que favorece a criação de um imaginário de 

guerra. 
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Fonte: POMBO, Rocha. Historia do Brasil para o ensino secundário. 12 a 15 ed. São Paulo: Melhoramentos. 
1925, p. 208. 

 

A versão de Rocha Pombo sobre os eventos de 1822 confere a José 

Bonifácio o título de Patriarca da Independência. No capítulo “Caminho da 

Independência”, a ilustração ocupa mais da metade da folha do livro e traz como 

legenda a frase: “José Bonifácio de Andrade e Silva, o Patriarcha da nossa 

independência.” O recurso iconográfico quase ofusca a imagem do Príncipe 

Regente, que abre o capítulo anterior. O autor assegura que o ministro de D. 

Pedro I entrou para dar vigoroso impulso e direção firme à obra da independência, 

criando uma situação, diante da qual fosse impossível recuar. Sob inspiração do 

Andrada, o príncipe realiza grandes obras em favor da Independência.  
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O livro está organizado em lições, ou pontos a serem ministrados nas 

aulas, mas que exerce a função de capítulos. Uma delas destina-se 

exclusivamente a tratar do desfecho dos eventos de 1822, abordados em dois 

pontos anteriores. Intitula-se “O Grito do Ypiranga” e traz logo, no início, o quadro 

Independência ou Morte, de Pedro Américo. Para a concepção de ensino de 

História da época, a iconografia é a informação sumariada dos eventos 

relatados94. O cenário de guerra e o descontentamento haviam sido tecidos 

textualmente e predisposto o leitor a um tipo de leitura, restava agora, tão 

somente, apresentá-lo na forma pictórica.  

Nos eventos finais do Sete de Setembro, a narrativa apresente D. 

Pedro I como o líder que dirige o movimento com coragem, com o apoio do povo 

e como alguém que estava preocupado com a nação e que por isso, consultava o 

“sentimento das diversas províncias”95. Era como se o príncipe tivesse se 

abrasileirado totalmente, pois se opunha deliberadamente às tropas portuguesas. 

Ele é mostrado como o conciliador dos chefes divergentes, apelando para o 

patriotismo de cada província até culminar no ato emblemático da criação da 

nação: o arrancar do laço português de seu chapéu e finalmente o grito 

Independência ou morte! Nesse momento, a narrativa de Rocha Pombo alcança 

seu ponto máximo, mas, para o autor, suas palavras não são suficientes para 

descrever com exatidão, a grandiosidade que o evento representava para o 

Brasil: “É indescriptivel o que se passou então; e, ao entrar na cidade, foi o 

príncipe recebido no meio de geral delírio.”96  

Com essas palavras, conclui o capítulo, sem qualquer comentário de 

acerca da descrição que estava carregada de simbolismo, conforme comentara 

no mesmo capítulo de sua coleção maior. “Restava agora dar sanção histórica a 

todos aquêles atos simbólicos da Independência”.97 

                                                 
94 A respeito do uso de imagens na literatura didática ver: FONSECA, Thaís Nívia de Lima e, “Ver 
para Compreender”: arte, livro didático e a história da nação, In: _______. Inaugurando a História 
e Construindo a nação: Discursos e imagens no Ensino de História, Belo Horizonte: Autêntica, 
2001, p. 91-121. Ver também: BUENO, João Batista Gonçalves. Representações icongráficas em 
livros didáticos de história. 2003. 165f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 
Educação. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. 
95 POMBO, 1925, p. 204. 
96 Idem, p. 206. 
97 POMBO, 1966, p. 316. 
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A ausência de menção à simbologia do Sete de Setembro alinha-se 

exatamente ao desejo de transformar uma descrição simbólica em uma verdade 

histórica, pois descrever é ver e fazer ver, portanto cria a espacialização de um 

saber, de uma narrativa, de uma memória. Rocha Pombo na condição de historiador 

não viu os eventos, não participou deles, mas leu a respeito e está investido por uma 

autoridade para escrever e propor uma versão. Nessa perspectiva, torna-se o 

organizador, controlador e o autentificador das descrições, ou seja, aquele que 

confere o peso de credibilidade. Não se trata de conferir-lhe a responsabilidade na 

condição de intelectual e autor de obras históricas, pela imposição de um tipo de 

leitura, pois não se pode olvidar a determinação que os programas escolares 

exercem na escrita de uma obra escolar. Não obstante, precisamos destacar a 

configuração de um tipo de leitura cuja utilização simbólica se fazia preponderante e 

se alinhava à vertente comemorativa que se montara para o Centenário.  

Após tratar dos eventos de 1822, o autor dedica os próximos capítulos 

– desde o LXV até o LXVIII – a relatar o processo de reconhecimento da 

independência, que, no contexto internacional, se fazia sem maiores dificuldades. 

Internamente a questão se agravava, em primeiro lugar, pelo tipo de emancipação 

aceito: uma monarquia constitucional implantada pelos portugueses. Essa é a 

primeira vez que o tema é apresentado como um arranjo dinástico que a nação 

teve de preferir. O quadro completou-se com o autoritarismo de D. Pedro I, depois 

de aclamado imperador e a influência dos Andradas98.  

A idéia de Independência como arranjo dinástico não estava implícita 

nos capítulos anteriores e sua alusão no capítulo LXVI suscita uma indagação: 

trata-se de narrativas distintas? Como conciliar uma percepção pouco teatral do 

evento, presente na coleção de Rocha Pombo, com uma altamente carregada de 

simbologia como a apresentada em seu livro didático?  

Jonathas Serrano, através de seu manual escolar de 1945, oferece-nos 

uma pista para responder às questões levantadas na década de 20:  

 

É sem dúvida o 7 de setembro, de tôdas as datas as que se podem 
propor significativas da nossa independência a que melhor corresponde 
às exigências de um grande dia nacional. Há um gesto, uma frase, um 
cenário adequado à exteriorização do sentimento que vinha, desde 
muito, preparando a definitiva separação da ex-colônia. A teatralidade do 

                                                 
98 POMBO, 1925, p. 212. 



 94

episódio confere-lhe o melhor título para que o tomemos como simbólico 
da nossa antecipação99. 

 

Ao apontar o Sete de Setembro como a data que melhor corresponde 

às exigências de um grande dia nacional, Jonathas Serrano nos põe diante das 

demandas a que um determinado evento pode servir. Simultaneamente somos 

inclinada a pensar nos usos políticos da narrativa histórica. Conquanto não 

possamos olvidar essa evidência, é preciso ter em mente que a exigência 

apontada por Serrano deve percorrer as duas mãos do poder: deve servir àqueles 

que determinam que tipo de história deve ser ensinada, mas também deve 

oferecer algo ao seu leitor para que se torne crível e aceitável. Em outras 

palavras, a interpretação proposta para o Sete de Setembro deve lidar com o 

processo que transforma a necessidade do poder na demanda de seu público, 

pois o espetáculo é uma forma de mostrar, mas também de fazer vivê-lo100.  

Nesse sentido a alusão ao aspecto teatral do evento se harmoniza com 

o interesse do poder em veicular uma versão da Independência, tal como a 

relatada em Historia do Brasil para o Ensino Secundário. Como analisou 

Balandier o grande ator político governa o real pelo imaginário101, este por sua 

vez deve encontrar um respaldo em seu destinatário, o leitor do manual escolar. 

Mas que tipo de “demanda”, um evento que contém um gesto, uma frase e um 

cenário específico, como o Sete de Setembro pode atender? Comentando sobre 

tradições e história, Machado de Assis escreveu no início do século XX:  

 

O caso do Ipiranga data de ontem. Durante cinqüenta e quatro annos 
temos vindo a repetir uma cousa que o meu dito amigo declara não ter 
existido. Houve uma resolução do Príncipe Dom Pedro, independência e 
o mais; mas não foi positivamente um grito, nem elle se deu nas 
margens do celebre ribeiro. Lá se vão as paginas dos historiadores; e 
isso é o menos. Emendam-se as futuras edições... Mas os versos? Os 
Versos emendam-se com muito menos facilidade. Minha opinião é que a 
lenda é melhor do que a historia authentica. A lenda resumia todo o fato 
da independência nacional, ao passo que a versão exata o reduz a uma 
cousa vaga e anonyma. Tenha paciência o meu ilustrado amigo. Eu 
prefiro o grito do Ipiranga; é mais summario, mais bonito e mais 
genérico”102. 

                                                 
99 SERRANO, Jonathas. História do Brasil: terceira série do curso ginasial. Rio de Janeiro: F. 
Briguiet & Cia, 1945. v. 1, p. 202. (grifo nosso) 
100 BURKE, A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. Trad. Maria Luiza X. 
de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.  
101 BALANDIER, George. Poder em Cena, trad. Luiz Tupy Caldas de Moura, Brasília: UnB. 1980. 
102 ASSIS, Machado apud SANDES, op. cit., p. 30. (grifo nosso) 
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Para o literato, a lenda, além de apresentar beleza, retirava do leitor as 

incertezas. Descortinar os eventos, os jogos de interesses enfim toda a emoção 

emprestada ao episódio é retirar-lhe a sedução pela qual o poder se manifesta, 

mantém e marca o seu território, o seu espaço.103 Sandes, comentando sobre a 

Independência, mostrou que “o relato épico dava cor e significado ao próprio ato 

de fundação nacional”, isto é, oferecia uma narrativa otimista e romântica, 

concentrada em um único ato e em um único sujeito e com um tom heróico104. As 

perspectivas para o futuro da Nação não seriam tão sombrias se o passado se 

apresentasse em cenas de glória.  

A lenda de Machado, o teatro de Jonathas Serrano e o simbolismo 

presente na obra didática em Rocha Pombo, ganharam força e configuraram uma 

memória nacional por várias razões. Primeiro porque contou com a ação do poder 

político, definidor de políticas nacionais, que impôs, por meio de livros escolares, 

festas nacionais e exposições, uma narrativa centrada no gesto do príncipe. Em 

segundo lugar, porque esse mesmo poder procurou tornar o tema atrativo ao seu 

público, persuadindo e criando elos de identificação.  

Toda sociedade carece de símbolos de poder, observou Burke105, ao 

analisar o conjunto de recursos utilizados por Luis XIV para construir sua imagem 

pública e impor sua autoridade. De forma semelhante, a cena do Ipiranga 

colocava-nos em harmonia com as narrativas heróicas européias, o que, por sua 

vez, emprestava um sentimento nacional de luta contra a metrópole e nos fazia 

sentir que, desde suas origens, o povo brasileiro estava unido em torno de um 

ideal, o de construir a nação.  

O Sete de Setembro carregava todas essas representações cujas 

apropriações se faziam relevantes. Ao lado da cena do Ipiranga deveria configurar 

simultaneamente o teatro republicano. Esta era uma forma e justificar sua 

tardança, bem como instaurar a República no tempo nacional, como longínqua e 

constante aspiração nacional. É nesse momento que o herói do Ipiranga perde 

parte de seu brilho e abre espaço para outros atores encenarem o outro drama: a 

abdicação.  

                                                 
103 BALANDIER, op. cit., p. 8. 
104 SANDES, op. cit., p. 30. 
105 BURKE, op. cit., p. 20.  
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Depois dos eventos de 1822, D. Pedro se mostra autoritário e 

perseguidor dos “chefes mais notáveis” que haviam colaborado na emancipação. 

José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos aparecem com “formidáveis” 

dirigentes contra a política imperial, pois, ao apoiarem o projeto de Constituição 

de Antônio Carlos, e assim, se oporem ao absolutismo do regente, eles são 

apropriados como representantes de um quase republicanismo.  

 

Com o projecto de Constituição que Antonio Carlos apresentára, a 
attitude dos liberaes assume proporções de um franco rompimento.  
Por esse projecto, o governo que se organizava ia ser quase um governo 
republicano, tendo um chefe com o titulo de imperador. 
Comprehendeu, então, D. Pedro que a tempestade ia desencadear-
se...106 

 

A tempestade anunciada diz respeito aos eventos que culminaram na 

Abdicação do Regente. Esse é o momento em que o herói sai de cena e corre o 

risco de se tornar o anti-herói. Na obra escolar de Rocha Pombo não prevalece, 

na escrita, D. Pedro como traidor. Esse qualificativo aparece apenas uma vez, 

como um atributo dado pelos chefes pernambucanos a D. Pedro I. Por parte do 

autor, verificou-se uma preocupação em destacar que o príncipe “transigia” em 

muito com o sentimento nacional quando redigia a Carta Constitucional, 

outorgada em 1824. Para o autor tal ato era digno de justiça:  

 

É de justiça dizer-se que na Constituição decretada D. Pedro transigia o 
mais que lhe era possível com o sentimento nacional. [...] 
A par de disposições altamente conservadoras, figuravam, pois, na Carta 
Constitucional de 1824 preceitos salutares de liberalismo107. 

 

A contemporização de D. Pedro I com o sentimento nacional no ato de 

elaborar uma constituinte que se impôs pela força, mas que possuía preceitos do 

liberalismo, considerados salutares, pode ser entendida como uma forma de 

amenizar sua saída da cena política nacional. Afinal de contas, ele fora o 

protagonista de um grande evento, mas já ia se constituindo um herói fora do 

tempo, como preferiu denominar Rocha Pombo, em sua coleção histórica de 10 

volumes 108. 

                                                 
106 POMBO, 1925, p. 214. 
107 Idem, p. 215. 
108 POMBO, 1966, p. 325. 
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Na comparação dos dois textos do historiador paranaense sobre o 

mesmo evento, encontramos um recorte narrativo que muito nos chamou 

atenção. A Abdicação do Regente poderia se configurar como um novo marco de 

fundação nacional, pois assinalaria a saída do elemento símbolo de continuidade 

do regime colonial. Esta é uma versão que sequer é mencionada no manual 

escolar: D. Pedro I sai de cena abdicando-se em favor seu filho, há o momento de 

apreensões que logo é preenchido pela “ação patriótica” dos homens que 

formavam a trina provisória. O terceiro volume de História do Brasil traz um 

comentário feito pela Regência, ao instalar a Assembléia Geral, a 3 de maio de 

1831:  

 

[...] o 7 de Abril ficaria em nossa história como um dia faustosíssimo para 
o Brasil, pelo heroísmo de seus filhos, pelo triunfo da liberdade 
constitucional, e derrota dos inimigos da Independência, glória e 
nacionalidade brasileira!109 

 

Semelhante versão fora defendida por Nabuco, em História do Brasil 

curso superior de João Ribeiro, conforme apresentamos no item sobre a 

abdicação. Entretanto na versão escolar comemorativa do Centenário, o Sete de 

Abril não configura o dia que marcou a derrota dos inimigos da Independência. 

Mesmo saindo de cena, o gesto de D. Pedro I continuava a ser contado como o 

momento de criação da Nação. Na década de 20 e em 45 continuaria imortalizado 

na galeria épica dos homens célebres da Nação, demarcando assim um tipo de 

escrita conservadora.  

 

 

3.2.3 A Proclamação da República  

 

Em História do Brasil com muitos mappas históricos e gravuras 

explicativas, de Rocha Pombo, o tema republicano é narrado em quatros 

capítulos, totalizando quinze páginas. O primeiro passo do autor foi ambientar a 

década de 80 do século XIX, como os anos iniciais de uma “Nova Era”. Para 

narrar a passagem do regime, apresenta o principal problema que permeava a 

Monarquia: conquanto tivesse realizado muitos progressos para o Brasil, não 
                                                 
109 Idem, 1966, p. 342. 
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estava totalmente conciliada com o sentimento brasileiro, que, como já foi dito, na 

perspectiva de Rocha Pombo, orientava-se desde o século XVII pela idéias 

republicanas. Para o autor, a única forma de realizar a conciliação seria 

efetivando-se as reformas liberais em andamento desde 1832 110.  

Em seguida, Rocha Pombo descreve as mudanças verificadas no 

período – a renovação política e civil e o crescimento econômico e cultural do 

País. Neste último setor, destaca o investimento na instrução popular e sua 

disseminação mediante a criação de Escolas Normais para a formação dos 

professores primários. Ao lado do ensino, enfatiza a organização dos institutos de 

humanidades nas capitais brasileiras, a abertura de Escolas de Belas Artes, de 

Agronomia, de Farmácia, Minas e etc. 

As mudanças citadas transmitem pelo menos duas idéias. A primeira é 

a de destacar o interesse do Império em modernizar o País através pelo incentivo 

à educação e o avanço da ciência, colocando a Nação no mesmo patamar da 

Europa, como se pode perceber no seguinte trecho:  

 

Installa-se na corte (em 1883) um congresso de instrucção e uma 
exposição pedagogica, com espontâneio concurso da população – como 
que para mostrar que é da capital do imperio que vai o exemplo para 
tudo o que se anda fazendo nas províncias. [...] 
Em todos os centros populosos fundam-se associações literárias, clubs 
de leitura, salões de conferencias, bibliothecas populares, institutos 
históricos, etc111. 

 

É preciso ter em mente, todavia, que as menções que nos soam como 

um elogio ao Império tem como fundamento as tendências liberais, que, para 

Rocha Pombo, dominava “de maneira impressiva todas as classes”, desde 1880112.  

A segunda idéia, ainda ligada à primeira, é que as próprias mudanças 

iniciadas pela Monarquia habilitaram a formação de um grupo especial para lutar 

pelo ideal há muito acalentado: a Proclamação da República, já que foi nessa 

época, como destacou o autor, que apareceram, “nas letras, nas artes e nas 

sciencias, o maior número das grandes figuras da nossa história”.  

Para Rocha Pombo, a imprensa foi o principal instrumento na formação 

e agitação do “espírito popular”. Em sua narrativa, ela assume o status de “poder 

                                                 
110 POMBO, 1925, p. 281. 
111 Idem, p. 283.  
112 Idem, p. 283. 
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novo”. Como tal, arroga a prerrogativa de interferir na direção do Estado. A 

ligação entre impressa e espírito popular denota a tentativa da República em 

forjar uma história que mostrasse um relacionamento harmonioso entre o Estado 

e os cidadãos. Estes apareceriam engajados na luta em favor do republicanismo. 

Tal situação historicamente inexistia em 1889 e ainda constituía problema na 

década de 20113. 

Vemos que a criação da idéia de envolvimento popular nos eventos de 

15 de Novembro era uma forma de resolver um dos problemas centrais da escrita 

republicana: legitimar um movimento de caráter notoriamente militar 114. Quando. 

Porém, buscamos na narrativa escolar de Rocha Pombo quem foram os homens 

que se utilizaram da palavra imprensa para agitar a população, e, portanto, 

estabeleceram um clima de descontentamento, recebemos a seguinte resposta:  

 

Officiaes do exercito (e muitos das mais altas patentes) erguiam com 
desassombro a voz na imprensa, em manifestos, no parlamento, nos 
próprios comícios, affrontando o poder publico: e isso contribuía 
naturalmente para excitar ainda mais o espírito geral115. 

 

O pequeno fragmento revela que a propaganda republicana se fez 

iminentemente pelos militares, e para que a mesma não caísse em descrédito, 

vemos o autor destacando, que muitos ocupavam “as mais altas patentes”. Logo, 

o que se pretende é criar uma narrativa em que militares e civis apareçam unidos 

em torno da causa republicana.  

Entretanto o otimismo da obra didática de Rocha Pombo se tenciona 

com uma perspectiva mais pessimista veiculada em História do Brasil, volume 3. 

Neste, a revivescência das idéias republicanas, vigentes em 1870, aparecem sem 

muito entusiasmo, o que demonstra o descontentamento com a falta de 

organicidade do republicanismo no Brasil, conforme podemos ler do seguinte 

fragmento:  

 

Conquanto, porém, se tivesse publicado nesta época [1870] um 
manifesto concretizando as aspirações do partido que se tratava de 

                                                 
113 CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1887, p. 141. 
114 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da república do Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
115 POMBO, 1925, p. 284. 
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organizar, o que é inegável é que a propaganda ia sendo feita sem 
grande entusiasmo e com pouco fruto. A vida das classes mais cultas, 
em regra se confinava nos dois partidos que se alternavam no poder116. 

 

A descrição dos anos correspondentes à propaganda republicana até 

os últimos eventos da reforma imperial oscilam entre a tentativa de impor uma 

versão que demonstrasse a insuficiência do regime imperial em atender à 

“anciedade da alma nacional” – o republicanismo – e o medo da borrasca, ou 

seja, a transição de regime. Tal perspectiva está presente em ambas narrativas 

de Rocha Pombo. Isso nos leva a considerar que os recortes para sua produção 

escolar não se afastam tanto de sua obra original.  

Exemplo da oscilação entre a necessidade de afirmação do evento 

fundador republicano e a dificuldade de lidar com a incerteza que o 

republicanismo carregava é demonstrado nas discussões em torno das reformas 

políticas, no qual a mudança de Regime não era cogitada. O perigo da 

desagregação do Império, segundo Rocha Pombo, era percebido pelos “homens 

politicos de mais responsabilidade”, que aconselhavam continuar o movimento 

pelas reformas como forma de abafar o republicanismo. Os mais desiludidos 

diziam “amargamente que é [era] o próprio governo que vai [iria] fazer a 

republica.”117. A qualificação dada às duas posições demonstra uma tendência da 

narrativa em valorizar a tradição política imperial, caracterizando como de 

responsabilidade em detrimento de uma posição tipicamente defendida pelos 

positivistas ortodoxos, os quais concebiam que a transição do regime deveria se 

fazer de forma suave com o Imperador na condição de um ditador republicano. A 

década de 20 permitia uma leitura mais próxima e comemorativa de tradições 

monárquicas, o desencanto republicano já passara, daí a recusa com a segunda 

posição apresentada.  

No final da obra, o autor põe em evidência a aproximação da borrasca: 

“A impressão que se tem é a de que todo mundo pressente a approximação da 

borrasca e se apavora do desconhecido que está para vir.”118  

A borrasca caracterizava tanto o clima de incerteza em torno das 

reformas imperiais quanto à possibilidade de transição de regime, pois a entrega 

                                                 
116 POMBO, 1966, p. 410. (grifo nosso) 
117 POMBO, 1925, p. 285. 
118 Idem, p. 285. 
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do Gabinete do governo ao Visconde de Ouro Preto foi interpretada como “o 

mesmo que apressar a catastrophe”119 A queda do Império, portanto, não era bem 

vista, assim como a entrada de um outro regime. Esse comentário de Rocha 

Pombo nos remete a um outro que está registrado em sua coleção: apontando as 

principais causas que levaram à queda do regime, o autor destaca a falha do 

Império em perceber a expansão do movimento republicano. Para ele, talvez 

tenha sido a crença de que a monarquia já estava consolida que facilitou a 

instauração da República “numa fase da nossa história em que o Império tinha 

muito a dar-nos”120.  

O clima de desilusão e incerteza é tecido com mais acuidade neste 

volume, embora não a referência esteja presente na obra escolar. O autor afirma 

que desde de 11 de junho de 1889 anunciava-se um novo Brasil. A data 

corresponde à recusa da Câmara dos Deputados às reformas sugeridas pelo 

Visconde de Ouro Preto. A escolha de Rocha Pombo, para a composição do 

tempo histórico republicano demarca, por um lado, a debilidade em torno do 

Quinze de Novembro e, por outro, a necessidade de propor uma data que 

confrontasse com os interesses monárquicos e os republicanos:  

 

Qualquer que seja a esfera em que se estudem os fenômenos mais 
caracterísitcos da vida nacional, o que se observa é que estamos, nesta 
época, em presença de um Brasil novo. Mesmo que se não chegasse 
tão depressa aos acontecimentos de 15 de novembro, é fora de dúvida 
que as próprias instituições vigentes muito teriam de ceder ao espírito 
que veio animando toda a nossa história, e que se mostra agora 
irredutível e imperioso121. 

 

Veio o Quinze de Novembro, e o registro do autor ainda paira sobre a 

incerteza: “Os acontecimentos de Quinze de novembro, conquanto previstos, ou 

pressentidos por alguns espíritos, produziram surpresa geral no país; e as 

primeiras impressões em toda parte foram de susto e de incredulidade”122 

Diferentemente, os eventos do Sete de Setembro foram narrados como 

indescritíveis e recebidos com alegria e vivas por todas as províncias, tão 

espetaculares e simbólicos foram considerados o momento. É posto assim o 

                                                 
119 Idem, p. 286. 
120 POMBO, 1966, p. 411. 
121 Idem, p. 412.  
122 Idem, p. 413. 
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problema: Como retirar a dimensão de acaso do evento republicano e lhe conferir 

um status tão teatral quanto o Sete de Setembro? É nesse processo que a 

desilusão se constitui um cenário propício para a entrada do herói.  

Nas narrativas nacionalistas, a figura do herói é essencial para 

acentuar a teatralidade política que se pretender construir em torno de um evento. 

Segundo Balandier, é o mito do herói que “engendra uma autoridade mais 

espetacular do que a rotineira, que não oferece surpresas”.123 Rocha Pombo 

escolhe como herói para sua narrativa o Marechal Deodoro da Fonseca, que 

aparece em cena exatamente no meio do conflito armado entre o ministério e a 

censura que ele impõe ao exército. Para que o herói garanta sua existência, deve 

obedecer a três leis: a surpresa, a ação e o sucesso. Discorremos sobre cada um 

desses pontos.  

Em primeiro lugar, o Gabinete do Visconde de Ouro Preto, julgando-se 

ter apoio de toda a Nação para a política reconstrutora foi “‘surprehendido por um 

movimento militar’, a que se havia associado os mais notáveis chefes 

republicanos.”124 

À surpresa seguiu-se a ação que, embora centralizada na figura do 

Marechal Deodoro, não é tecida isoladamente, pois, para que o herói ganhe força 

e credibilidade, ele precisa provocar adesão, garantia de que o poder a ele 

atribuído seja legítimo para dirigir um evento de porte nacional. Na narrativa de 

Rocha Pombo, o movimento que o general dirigia ganhou o aval dos chefes 

republicanos e agora tinha à sua disposição as “forças da terra e de mar” que 

“fraternizaram em torno do marechal Deodoro.”125 O cenário estava completo para 

garantir o sucesso de seu empreendimento. Foi esta a idéia que o autor quis 

transmitir: “A 15 de Novembro de 1889 era, pois, proclamada a República, com 

adhesão immediata de todas as províncias.”126 

Refletir sobre a Proclamação da República é vislumbrar os diversos 

atores propostos para serem os fundadores do novo regime. A disputa foi tão 

acirrada que Murilo Carvalho preferiu falar em “proclamações” para denominar a 

luta pela escolha dos fundadores. Os principais candidatos foram: Deodoro, 

                                                 
123 BALANDIER, George, op. cit., p. 7. 
124 POMBO, 1925, p. 287. 
125 Idem, p. 287. 
126 Idem, p. 287. 
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Benjamim Constant, Quintino Bocaiúva e Floriano Peixoto. Cada um desses 

representava um tipo diferente de República127.  

A leitura das obras de Rocha Pombo indica uma versão que endossa 

o deodorismo, mas possui variações e adaptações próprias do autor. O 

deodorismo foi uma corrente de pensamento defendida principalmente por 

setores militares desvinculados da propaganda republicana. Para este grupo, 

formado sobretudo por oficiais que haviam lutado na guerra contra o Paraguai, a 

Proclamação foi um ato estritamente militar, corporativo e sob a liderança 

insubstituível de Deodoro.  

Como temos procurado demonstrar Rocha Pombo narra o Quinze de 

Novembro com base na atuação central de Deodoro da Fonseca, mas está 

sempre atento em suavizar a presença militar, porque, como se pode perceber, 

na definição de Murilo de Carvalho, Deodoro representa a República Militar. A 

estratégia encontrada foi dizer que “os mais notáveis chefes republicanos”, 

haviam associado ao movimento militar que depôs o Visconde de Ouro Preto e 

todo o regime imperial. Não há qualquer menção aos que são considerados os 

homens notáveis ou a qualquer representação de uma liderança civil. Neste 

último caso, a menção a Quintino Bocaiúva se apresentaria como representante 

dos propagandistas civis. Não há uma única referência a este nome. Os civis 

aparecem entusiasticamente na escrita de Rocha Pombo apenas nas expressões 

“espírito geral” ou “espírito popular”. Todos esses elementos evidenciam, 

portanto, a marca conservadora da escrita de Rocha Pombo.  

Sua narrativa indica uma associação entre a presença militarista e o 

desejo de criar a participação dos civis. Murilo de Carvalho, comentando sobre a 

legitimação de um movimento notoriamente militar, aponta para a necessidade de 

transformar essa presença, forte demais para ser negada, em instrumento dos 

desígnios históricos. Ao contribuir nessa transformação, Rocha Pombo mostrava 

sua ligação com mais um dos princípios defendidos por Brazílea: o 

desenvolvimento das energias do brasileiro através da educação militar.  

A valorização do militarismo na educação dos jovens estudantes era 

parte relevante da concepção patriótica dos meados da primeira década do 

século passado. Além de ser defendida por Brazílea, compunha o ideário da Liga 

                                                 
127 CARVALHO, 1990, p. 85. 
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da Defesa Nacional fundada por Olavo Bilac128. Diante desse quadro, torna-se 

compreensível a escolha de Deodoro da Fonseca como herói para a Proclamação 

da República, pois o mesmo poderia representar o uso cívico do militarismo, 

agregando, portanto, valores patriótico dignos de imitação, conforme o ideário de 

educação do contexto requeria129, disso, era retirada a dimensão conflituosa da 

atuação militar ocorrida nos anos inicias da República.  

O protagonista da Proclamação da República, todavia, assim como 

D. Pedro I, tem, na narrativa, uma glória restrita ao momento da instalação do 

novo regime. A comparação entre os dois atores políticos aparece uma única 

vez na obra escolar de Rocha Pombo e se refere à dissolução das 

Constituintes de 1823 e 1891, causa da saída de ambos da cena histórica: 

“Imitava, e sem mais proveito nem gloria, a impulsão de D. Pedro I dissolvendo 

a Constituinte de 1823...”130 

No terceiro volume de História do Brasil, a comparação é ampliada, 

quando o autor retoma os eventos de 1822 e 1889. Nesta narrativa, a 

Independência é mencionada como um movimento que contou com o “ânimo 

cavalheiresco” do Príncipe, enquanto a Proclamação, contou com a força do 

marechal. Ambos os atores dispunham do gosto por situações heróicas, 

características que os tornaram idôneos para a ação que os consagrou. Para 

Rocha Pombo, tanto um quanto o outro foram, em suas palavras, “muito bons” 

para realizar as rupturas iniciais, mas não para governar, pois revelaram 

temperamentos incompatíveis com as instituições fundadas.  

O sucesso, o terceiro item apontado por Balandier na afirmação de um 

herói, parece não encontrar ressonância na escrita de Rocha Pombo, posto o clima 

de desconfiança. De qualquer forma Deodoro seria lembrado na memória nacional 

como iniciador, como se pode ler no trecho a seguir:  

                                                 
128 Olavo Bilac nas primeiras décadas do século atuou intensamente no fortalecimento do Exército 
Brasileiro e na implantação do serviço militar obrigatório. Na década de 30, em especial a partir de 
1937, quando a presença do Exército foi requisitada com maior acuidade, a idéia retomada era a 
de “formar o cidadão-soldado através da interpenetração cada vez mais estreita entre o Exército e 
povo, que tinha o serviço militar como seu principal instrumento”. Acreditava-se que desta forma 
seria possível estabelecer ‘o triunfo’ da democracia; o nivelamento das classes; a escola da 
ordem, da disciplina, da coesão; o laboratório da dignidade própria e do patriotismo. Ver: 
SCHWARTZMAN, Helena; BOMENY, Maria Bousquet, COSTA, Vanda Maria Ribeiro. Tempos 
Capanema. São Paulo: Paz e Terra, 1984, p. 67. 
129 NAGLE, op. cit., p. 66. 
130 POMBO, 1925, p. 291. 
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Dava-se agora, o que se dera em 1822. Enquanto a Independência era 
uma grande aspiração, revelava o Príncipe D. Pedro, com seu ânimo 
cavalheiresco e o seu gosto das situações heróicas, as qualidades mais 
próprias para o momento. Realizado o ideal da geração que o insuflou, é 
que se viu como aquêle temperamento impulsivo era incompatível com 
instituições que eram novas para ele, e até com a normalidade do regime 
de que faziam questão os brasileiros.  
Deu-se o mesmo com Deodoro: muito bom para fazer a República; mas 
muito pouco idôneo para governar a nação cômo chefe de um Estado 
constituído131. 

 

O uso da comparação por analogia e não por diferença produz o efeito 

de relativizar os períodos históricos monárquicos e republicanos, ligando-os a 

uma única temporalidade, permite assim que o primeiro período ofereça suportes 

simbólicos ao segundo. Comparar os heróis é também uma forma de comparar os 

caminhos seguidos após sua saída da cena histórica. Tal situação ensejou a 

percepção da Monarquia como mestra, pois o clima de dúvida e incerteza 

reinante no Quinze de Novembro levou Rocha Pombo a afirmar que a República 

fora feita no momento em que o Império tinha muito a oferecer ao Brasil.  

Se tal contribuição não pôde se realizar no plano concreto, no 

imaginário nacional se efetivou, especialmente, no contexto das comemorações 

do Centenário da Independência. A dúvida com a qual Rocha Pombo precisava 

lidar em sua narrativa tanto se referia aos eventos de Quinze de Novembro de 

1889, quanto às inquietações de 1917 e 1918. Nesse sentido o historiador 

percebe no passado o caminho de unidade nacional, feito sim por uma forte 

política centralizadora, mas que resultou em consolidação nacional. Ao olhar para 

o seu presente instável, vê na herança imperial um convite para se uma leitura 

mais otimista que expressasse confiança. Em sua narrativa esta se realizaria pela 

intersecção entre a tradição imperial e monárquica. 

 

                                                 
131 POMBO, 1966, p. 421. (grifo nosso) 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Todo livro escolar é, em primeiro lugar, uma mercadoria da indústria 

cultural1. Sua necessidade de atender a um público alvo e aos propósitos 

previamente definidos transforma-o em objeto privilegiado de interferências tanto 

em seu processo de fabricação quanto em sua comercialização. As interferências 

variam desde os currículos e propostas educacionais as quais deve servir, a ação 

do editor e de sua equipe2 até a necessidade de economia de espaço, para que o 

máximo de conteúdo possa ocupar o mínimo de páginas possível. 

Esses elementos apontam o livro escolar como uma produção na qual 

as simplificações e seleção de conteúdo operam mais explicitamente do que em 

qualquer outra produção. Isso tudo sem contar, que o livro didático, tanto no início 

do século XX, quanto no princípio desse milênio, ocupam grande parte das 

produções editoriais. Tais condições têm feito proliferar uma gama de análises da 

literatura escolar baseadas sobretudo em seus aspectos ideológicos atribuindo-

lhes a função de criadores de “falsa consicência”. Neste sentido, acabam por 

reforçar o papel manipulador, simplificador e falseador da literatura didática, 

levando alguns docentes a eliminarem seu uso em sala de aula. Análises dessa 

natureza, conquanto, relevantes, não levam em consideração o lugar de produção 

sócio-econômico, político e cultural3 a qual o livro escolar está articulado.  

O conceito de lugar de produção é extensivamente discutido por Michel 

de Certeau, que o entende como um sistema de referência. Entre alguns exemplos, 

cita os lugares sociais como o não-dito. Para o autor, o não-dito se apresenta, por 

exemplo, na relação do sujeito individual, o pesquisador, com seu objeto de 

pesquisa. Freqüentemente essa marca da narrativa é considerada apagada quando 

pensamos em livros escolares produzidos nas duas primeiras décadas do século XX. 

Tal pensamento é reforçado pelo entendimento de que a narrativa didática seja 

configurada pelos programas curriculares, demandas sociais, políticas e econômicas.  

                                                 
1 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do 
saber escolar. 1993. 369f. Tese de Doutorado – Departamento de História, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 71. 
2 Idem, op. cit., p.71. 
3 CERTEAU, Michel. A escrita da história. Trad. de Maria de Lourdes Menezes. Revisão técnica de 
Arno Vogel. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 65-73. 
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Em nossa pesquisa, todavia, procuramos demonstrar que mesmo no 

livro escolar de História do Brasil, operam tanto uma escrita “autorizada”, que fala 

em nome do Estado Nacional, quanto uma outra, que nos espaços, dobras e 

reticências do texto faz circular os próprios posicionamentos do autor-

pesquisador. Ambas as escritas atestam as disputas inerentes da construção da 

memória nacional. Caso exemplar dessa situação pode ser encontrada em João 

Ribeiro. 

João Ribeiro, quando declara em, História do Brasil, que seu livro foi 

“destinado ao esquecimento das paixões do presente”, evidencia os propósitos 

educacionais para os quais o conhecimento histórico, por ele produzido, foi 

estruturado. Era preciso, através do ensino da História Pátria, esquecer o 

descompasso entre a República sonhada e a República real, quando autoritarismo, 

as perseguições políticas, o militarismo, enfim, a desordem reinavam.  

O esquecimento das paixões do presente, entretanto, não era apenas 

expressão de uma vontade política do Estado Nacional. Era também a condição 

para colocar em harmonia os próprios pensamentos de um republicano histórico, 

como João Ribeiro. Este é o não-dito de sua obra histórica, que se apresenta de 

forma explícita na carta à Graça Aranha no seguinte enunciado: “[...] bem sabes 

que não gosto do atual Brasil” e na declaração: “[...] não posso separar minha 

pátria do Imperador”. Ora, a monarquia era o regime anterior, que na historiografia 

republicana, escolar ou não, deveria ser anunciado como morto. Como sublinhou 

Certeau, “a escrita representa o papel de um rito de sepultamento; ela exorciza a 

morte introduzindo-a no discurso.” 4. Dessa forma, a valorização da monarquia 

presente na carta se apresenta, veladamente, em sua obra escolar.  

Como exorcizar a morte, introduzindo-a no discurso, é uma das 

condições da escrita histórica, os livros escolares de João Ribeiro e de Rocha 

Pombo, ao enunciarem a tradição republicana, lidam necessariamente com a 

tradição imperial, reordenando-a. A obra de Ribeiro, embora tenha sido escrita 

para o ambiente estudantil, foi fruto de pesquisas em arquivos europeus e de sua 

experiência, adquirida no círculo intelectual do final do século XIX e princípio do 

XX, sendo, portanto, expressão de seu trabalho como historiador a ponto de 

tornar-se referência no meio acadêmico.  

                                                 
4 Certeau, op. cit., p. 170. 
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Para a construção da memória nacional, a história do Império estava 

condenada a um passado a ser esquecido, mas guardava força simbólica 

presente na memória coletiva. Era necessário, portanto, criar um espaço para a 

rememoração daquele passado, incorporando-o a um presente republicano.  

Considerar que a escrita da história elaborada por João Ribeiro abre 

espaço para o exercício controlado de rememoração, incorporando os “mortos” do 

regime anterior, mas não nos autoriza a dizer que aspirasse à volta do Império. 

Sua saudade dos tempos monárquicos e frustração com o novo período não 

esmaeceram o sentimento republicano que guia sua narrativa, antes colaboraram 

na reordenação das tradições. Dessa forma, justifica-se a escolha dos 

mamelucos, pois somente esse tipo étnico definidor da nacionalidade brasileira 

transformado por meio da educação, especialmente pela formação de uma 

consciência histórica, poderia regenerar a república, revivendo os seus ideais.  

Daí a dificuldade de Ribeiro em escrever sobre a República de seus 

dias e sua preferência por silenciar-se, “pois os acontecimentos são ainda de 

hoje”5. Ele prefere lançá-los no esquecimento. Pela mesma razão, seu livro não 

traz uma narrativa otimista, exaltadora da Proclamação da República, pois em 

1900, esta ainda era apenas acontecimento, não havia sido transformada em fato, 

não passara por todo um processo de semantização, como analisa Certeau. Em 

suma, quando se considera o relato histórico como discursividade, pode-se 

encontrar a escrita de um outro texto que atravessa o relato principal.  

O estudo que fizemos sobre Rocha Pombo, por meio da comparação 

do volume 3 de sua coleção de História do Brasil com sua obra escolar, Historia 

do Brasil com muitos mappas históricos e gravuras explicativas, mostrou mais 

explicitamente que uma outra história é escrita nos recortes impostos ao texto 

didático. O estudo sobre o Sete de Setembro, apresentado no terceiro capítulo, 

mostrou que, enquanto na coleção, o autor destacava o aspecto simbólico do 

relato, no texto escolar atribuía ao simbólico o peso de uma verdade histórica.  

Já no que diz respeito ao tema do Quinze de Novembro percebemos a 

dificuldade da narrativa histórica de lidar com o inesperado. A tradição imperial, 

estava sendo tecida desde 1860 e no Centenário da Independência ganhou 

                                                 
5 RIBEIRO, João. Historia do Brasil: Curso superior adoptado no gymnasio nacional. 4. Paris: Typ. 
Aillaud, Alves & Cia, 1912. 
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ênfase, demonstrando sua força simbólica. A tradição republicana, no entanto, 

encontrava entraves para ser articulada em face das perturbações políticas e 

sociais que assolavam a Primeira República. Também é possível refletir sobre a 

dificuldade em rememorar o sentido da presença republicana na conjuntura da 

independência, portanto o passado republicano foi encoberto pela experiência do 

império, exceto no que diz respeito a inconfidência mineira e a presença de 

Tiradentes, exaltado como herói nacional nos primeiros anos do regime 

republicano. 

Sem referência a um passado republicano passível de simbolização, a 

estratégia utilizada, então, foi entremear o ideário republicano em meio a força 

hegemônica do império. Por essa razão, encontramos, por exemplo, em Rocha 

Pombo, o irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos, como um dos organizadores 

de um projeto “quase republicano”. Em João Ribeiro, este personagem 

representava o papel do “genuíno sentimento republicano” que, com maior 

prudência, aconselhava a escolha do monarquismo.  

Quando a linguagem realiza duplo movimento, o de exorcizar a morte e 

o de introduzi-la nos discursos, cumpre, segundo Certeau, a função de substituir, 

pedagogicamente, alguma coisa que o leitor deve crer ou fazer6. Nessa direção, a 

Monarquia continuaria assinalando o momento de criação nacional, de 

estabelecimento da ordem e da unidade e era nisso que o estudante de História 

do Brasil deveria crer. O ator político cumpria assim a função de governar o real 

pelo imaginário7.  

Retomar a tradição imperial como referência para a republicana minou 

as bases para uma historiografia antiimperial, levando ao que Sandes chamou de 

“pacificação da memória”. Tal processo, entretanto, não se fez sem conflitos, o 

que demonstra a estranheza de republicanos históricos diante da tendência à 

glorificação do Império. Tais disputas simbólicas apresentam-se nas “franjas” da 

narrativa, nos recortes, na escolha dos personagens, nos silêncios e nas 

reticências do texto. 

                                                 
6 CERTEAU, op. cit., p. 108. 
7 BALANDIER, George. Poder em Cena, trad. Luiz Tupy Caldas de Moura, Brasília: UnB. 1980, 
p. 12. 
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