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       Resumo: Nas comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil 

(1972), o governo de Médici por meio de uma comissão central organizou um extenso 

cronograma de eventos comemorativos, entre esses a elaboração da Biblioteca do 

Sesquicentenário, realizada em parceria com o IHGB. Tal coleção tinha como intuito 

editar e reeditar obras sobre a Independência do Brasil, a biblioteca deveria transmitir 

aos leitores “a mensagem de cultura e patriotismo que a inspirou”. Criar uma biblioteca 

e distribuí-la pelo país, mostra a tentativa de estruturação de um discurso sobre o 

acontecimento comemorado (Independência) através de uma determinada historiografia 

e a atuação da historiografia como um meio de memória. 
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Memória exercitada: as comemorações do Sesquicentenário e seus usos 

As comemorações são construções feitas a partir de uma seleção de lembranças 

influenciadas pelas necessidades de um tempo. A ausência do referente permite que se 

façam leituras diversas do sujeito a ser comemorado. Ricoeur afirma justamente que “os 

abusos da memória, advêm de seu uso, da memória exercitada, e estes resultam da 

relação entre a ausência da coisa lembrada e sua presença na forma de representação” 

(RICOEUR, 2007).  

O sete de setembro foi ao longo do tempo se transformando em momento 

fundador da nacionalidade, por isso  

nenhum governo brasileiro quer deixar passar a data de 7 de 

setembro sem celebração, e é nos momentos de crise que a necessidade de 

                                                 
1 Mestranda UFG- Bolsista CAPES. Orientador: Prof. Dr. Élio Cantálicio Serpa 
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afirmar um patriotismo se faz mais acentuada e as comemorações ganham 

um cunho político mais forte de apelo a unidade e mobilização nacional. 

(JOÃO,2003:67). 

 No ano de 1972, durante o governo do General Médici não foi diferente, 

sobretudo porque o Sete de setembro não era apenas mais um aniversário da 

Independência, mas o seu sesquicentenário e deveria ser comemorado com toda a 

grandeza que merecia. Os atos comemorativos estavam relacionados ao pressuposto da 

integração nacional, as partes deveriam estar contidas no todo, mostrando todos unidos 

numa só direção, tendo como suporte a construção de uma memória sobre a 

independência, lida como momento de fundação da nação soberana. 

Comemorar significa recordar com outros, portanto as comemorações pertencem a 

uma dimensão coletiva e em casos como das comemorações do Sesquicentenário da 

Independência do Brasil (1972), busca-se na rememoração de acontecimentos do 

passado, dar sentido e significações para o presente. Dá-se ênfase aos mitos fundadores 

e as utopias nacionais. Essa seleção da memória coletiva é comum em todas as 

comemorações de uma data nacional. As utilizações sociais da memória são visíveis 

nesse fenômeno das comemorações. (SILVA, 2002:7). 

O país no ano de 1972 se encontrava em uma delicada situação política, vivia 

um regime militar que se queria revolucionário, e em meio a uma rígida censura dos 

meios de comunicação, a denuncia por órgãos estrangeiros das práticas de tortura, a 

restrição dos direitos civis e a euforia do crescimento econômico, comemorou-se os 150 

anos de Independência por meio de uma extensa programação, que tal como uma 

operação de guerra abrangia todo território nacional. 

As festividades estenderam-se do mês de abril até o dia 7 de setembro, inúmeros 

eventos foram realizados por todo país, celebrando a Independência. O calendário 

festivo incluía inúmeras atividades, abrangendo diversas áreas de interesse, entre elas 

estavam exposições, saraus, concurso de monografias, mostras de artes, competições 

desportivas, congressos de história da independência, conferências, feiras, paradas 

militares, além da produção de um documentário. Algumas atividades eram de âmbito 

nacional e outras regional, ficando a cargo de cada governo organizar outras atividades 

em seus estados.  
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As comemorações do Sesquicentenário da Independência, seguindo o 

pensamento de Ricoeur, são da ordem do abuso da memória no “plano ético-político, o 

de uma memória abusivamente convocada, quando comemoração rima com 

rememoração”. (RICOEUR, 2007:72) A essa memória, Ricoeur denomina memória 

obrigada. Todorov, ao chamar atenção para os abusos da memória, coloca as 

comemorações como um meio propício a esse abuso, critica o frenesi comemorativo, e 

alerta que quanto maior for a dimensão coletiva e histórica da memória, maior será a 

margem para sua invenção. 

Agarrar-se a um acontecimento do passado e projetar um futuro de êxitos são 

meios de se obter aceitação pública, e nas comemorações do sesquicentenário a 

proclamação da Independência foi amplamente aproveitada pelo governo. Nas palavras 

de Catroga, nas comemorações “o passado é oferecido como arquétipo ao presente e ao 

futuro”. (CATROGA, 2001:61).  

Para a historiadora Maria Isabel João,  

ao instituir uma data como momento fundador, já estamos a sair do 

campo da História para o da memória, do campo dos fatos para o dos 

mitos. Reprojeta-se no passado o conhecimento do que ocorreu depois e 

isola-se um acontecimento, (...) que é transformado em um marco 

emblemático de uma comunidade. E a data torna-se objeto de rituais de 

celebração coletiva, de comemoração. (JOÃO, 2003:62) 

Importante pensar que, mesmo que se saia da história para o campo da memória, 

na maioria das vezes é a própria história, por meio de sua escrita, que dá vida e 

corrobora com a criação dos mitos de fundação. Lowenthal nos lembra de que “assim, 

como somos produtos do passado, também o passado conhecido é artefato nosso” 

(LOWENTHAL1998: 113), ou seja, artefato do discurso histórico. 

Ao tratar da dupla dimensão das comemorações (memória e identidade), Fonseca 

observa que “a comemoração sabe que a historiografia existe, e dela necessita para se 

legitimar, (...) nem que seja para lhe garantir que existiu o objeto da comemoração”, 

(FONSECA, 2005: 47). O governo Médici parecia estar ciente disso, pois mais que 

garantir que o objeto comemorado, Independência, existiu, ele se cercou de intelectuais 
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e em parceria com o IHGB reforçou a narrativa conservadora acerca da Independência, 

valorizando um determinado passado, que era apropriado segundo sua política. 

 Segundo Catroga, “a historiografia, com as suas escolhas, valorizações e 

esquecimentos, também gerou (e gera) a ‘fabricação de memórias’ (...) contribui para a 

refundação e interiorização de novas memórias” (CATROGA, 2002). A historiografia 

assim como as comemorações, pode ser vista como rito de recordação, onde através do 

que se escreve se transmite ou se ‘fabrica’ uma determinada memória. 

A Comissão Executiva Central das Comemorações do Sesquicentenário2 sob a 

coordenação de seu presidente, o General de Exército Antônio Jorge Correa, produziu 

um relatório intitulado Brasil 150 anos de independência que após o encerramento das 

comemorações foi transformado em livro a fim de eternizar as informações sobre o 

acontecimento.  

O relatório informa ao leitor, além de todo o planejamento das festividades e os 

eventos que integraram o seu calendário, a existência de um extenso acervo documental 

(ofícios, telegramas, selos, carimbos, medalhas, filmes, livros, artigos de jornais, 

revistas) sobre as comemorações, o que demonstra a preocupação e o cuidado por parte 

do governo para que as comemorações não fossem lançadas nos porões do 

esquecimento. As comemorações são vistas como uma lição permanente de patriotismo 

que a geração presente oferecia as gerações vindouras. Logo, a apresentação do relatório 

elucida que sua transformação em livro visava 

sugerir ou reviver a importância e o alto significado do Sesquicentenário de 

emancipação e desenvolvimento, comemorativo, a um só tempo, da 

Liberdade e do uso que dela fez a Pátria. Com o duplo sentido de lembrar a 

Independência, proclamada a 7 de setembro de 1822 pelo inspirado 

Príncipe, cujos despojos mortais foram triunfalmente conduzidos à cripta no 

monumento, na Colina Sagrada, e patentear o progresso, o impetuoso 

progresso do País indissoluvelmente unido; a exaltação a data deixou de 

limitar-se a História [grifo meu](CORREA, 1972:8). 

                                                 
2 Art. 2.° do Decreto n.º 69.992 de 13 de Janeiro de 1972. A comissão executiva central compõe-se de: 
Presidência, Grupo Executivo, Secretaria, Grupo de Administração, Grupo de Ligação, Assessores 
Especiais e Subcomissões especiais. (CORRÊA, Antonio Jorge. As comemorações do sesquicentenário. 
Brasília: Biblioteca do Exército/ Comissão Executiva do Sesquicentenário da Independência do Brasil, 
1972, p. 13.) 
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No trecho da apresentação acima mencionado temos o alvo das comemorações 

resumido em dois objetivos “lembrar a independência” e “patentear o progresso” do 

país. Em outros trechos do relatório podemos perceber essa vontade de comemorar mais 

que a Independência, o uso que dela se fez. Ao dizer que “tudo que se fizesse para 

recordar os 150 anos de soberania do Brasil tinha que ser informativo do que nesses 150 

anos realizou o Brasil soberano” (CORREA, 1972:9), temos o uso das comemorações 

em prol de outra causa, a propaganda política do regime militar, regime este que 

acreditava ser o único capaz, assim como Dom Pedro I o foi em 1822, de manter a 

unidade do Brasil e conduzi-lo seu destino de grandeza.  

Nas comemorações dos 150 anos da Independência, assim como em outras 

comemorações de datas nacionais, o que interessa mais que comemorar o passado é 

comemorar o presente. “Não tenhamos dúvidas de que é o presente que determina o 

interesse coletivo pelo passado ou, melhor dizendo, por parte dele” (JOÃO, 2003:67). 

 

 A participação do IHGB nas comemorações e a Biblioteca do Sesquicentenário  

 

A ligação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) com o Estado 

Brasileiro e sua importância na consolidação de uma cultura histórica sobre o Brasil já é 

conhecida, embora afastada em alguns governos, durante o governo militar e em 

especial no governo do General Médici, o IHGB se reaproximou do poder. No dia 29 de 

abril de 1970 o IHGB nomeou o Presidente General Garrastazu Médici como presidente 

de honra, na ocasião, o General proferiu um discurso onde afirmava que: 

   A ninguém é licito ignorar a importância da                           

contribuição da História para o desenvolvimento nacional. (…) Ninguém 

governa sem História e sem historiadores. 3  

                                                 
3. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, outubro-dezembro de 
1970, p. 261-262.  
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Para o governo, a presença do IHGB nas comemorações daria ao evento “um 

cunho de austeridade, consentânea com as premências da educação e da cultura 

nacional”.4 Através da escrita da história, da narrativa sobre a Independência, o governo 

Médici deu uma dimensão erudita aos eventos comemorativos.  

Da aproximação entre Médici e os intelectuais do instituto, nasceu o edifício 

sede do IHGB, localizado na Avenida Augusto Severo, Glória, na cidade do Rio de 

Janeiro. O instituto carecia de uma sede própria e o crédito para construção do edifício 

foi concedida ainda no governo do presidente Castelo Branco em 1966, mas foi no 

governo de Médici que outro empréstimo possibilitou a conclusão da obra. A 

inauguração da nova sede foi realizada no dia 5 de setembro de 1972, no âmbito das 

comemorações do Sesquicentenário da Independência, contando com a presença do 

Presidente Médici na cerimônia de inauguração.  

No ano de 1972, a parceria entre o IHGB e o governo Médici se realizou na 

participação ativa do instituto nas comemorações dos 150 anos da Independência. O 

instituto foi constituído como “o legítimo intérprete do pensamento e do sentimento 

brasileiro – ao organizar um programa de comemoração do Sesquicentenário da nossa 

Independência”. 5 

O programa deveria ter um cunho nitidamente histórico e cultura.  Nesse 

âmbito, o IHGB realizou um Curso de Conferências sobre a História da Independência 

do Brasil, um Congresso sobre a Independência, cerimônias e reuniões, uma grande 

exposição, emissão de selos e medalhas, publicações, reproduções e reedições. 

Entre os eventos ocorridos durante as comemorações, registrou-se a elaboração 

da Biblioteca do Sesquicentenário. No livro, As comemorações do Sesquicentenário, se 

encontra transcrito o convênio que a Comissão Executiva Central das Comemorações 

firmou com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), publicado no Diário 

Oficial de 26 de abril de 1972, para a elaboração da referida biblioteca.  

A Biblioteca do Sesquicentenário não constituía um espaço físico, o nome 

Biblioteca do Sesquicentenário da Independência do Brasil, foi dado à coleção de livros 

                                                 
4 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, outubro-dezembro de 
1970, p. 261-262. 
5 Revista do IHGB, Volume 291- Abril- Junho, 1971, p.298. 
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que foram publicados na ocasião. “Coleções, ou bibliotecas, materializam-se em 

compilações de autores sobre um mesmo tema” e partem da ideia de completude do 

conhecimento (DUTRA2006), desta forma, a biblioteca do sesquicentenário pretendia 

levar ao conhecimento do público leitor uma visão completa da história da 

Independência e dos seus cento e cinquenta anos. 

Em ofício expedido pelo General Antonio Correa, em maio de 1972, é nítido a 

importância que se dava a Biblioteca, esta funcionaria como um legado para a 

população ao ser distribuída nas bibliotecas e também para os estudiosos da História. 

A comissão do Sesquicentenário da Independência do Brasil pretende 

assinalar a efeméride com diversas iniciativas no campo cultural, entre as quais, a 

edição de documentos brasileiros que registre para os historiadores do futuro a 

realidade do Brasil no ano de 150º de sua emancipação política.6 

A primeira cláusula do convênio assinado entre o IHGB e o governo estabelece 

o valor destinado para a execução da Biblioteca do Sesquicentenário, a importância de 

Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), “para fins de edição e co-edição de livros 

e documentos alusivos à Independência do Brasil, que serão selecionados pela 

Subcomissão de Assuntos Culturais e aprovados pelo Presidente da Comissão Executiva 

Central.” (CORREA, 1972:109). 

Na cláusula terceira do convênio  

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro obriga-se a editar 

documentos e informações sobre pessoas e fatos da Independência 

brasileira, bem como estudos especiais de pesquisadores que esclareçam o 

alvorecer do País, devendo se ater particularmente, ao período de 1808 a 

1825 e aos que a critério da Subcomissão de Assuntos Culturais forem 

julgados necessários ao esclarecimento do processo de Independência. 

(CORREA,1972:109) 

Neste mesmo convênio firma-se que o IHGB será o editor, vendedor e 

distribuidor dos livros e documentos. O convênio também estabelece as entidades e 

                                                 
6 Oficio expedido pelo General Antonio Correa, presidente da comissão executiva central, em 2 de Maio 
de 1972. Arquivo Nacional, RJ. 
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pessoas ilustres que deverão receber uma cópia de todos os livros.7 Os livros deveriam 

ser distribuídos pelas bibliotecas do país, o que mostra que a Comissão Executiva 

Central pretendia que essa memória histórica sobre a Independência, circulasse e fosse 

lida em várias partes do país. 

De acordo com Silva de Almeida, constituir o IHGB como editor e distribuidor 

dos livros é algo significativo, pois  

o IHGB receberia recursos estatais e, à despeito da ausência de 

autonomia para a escolha dos textos, poderia lucrar com a venda das 

publicações, ainda que editadas em parceria com outros órgãos ou 

instituições. Pela análise do convênio, depreende-se que a União teria, 

somente, a atribuição de chancelar – ou não – a seleção prévia dos textos. 

(Almeida, 2009:67) 

No relatório temos a informação de que a Biblioteca foi composta inicialmente de 

16 obras, mas outros volumes se somariam a estes, “a fim de que a Biblioteca do 

Sesquicentenário, oferecida aos estudiosos, transmita-lhes, no presente, e leve a 

gerações sucessivas, a mensagem de cultura e de patriotismo que a inspirou.” De acordo 

com o relatório “destaca-se entre esses (volumes que somarão) a obra História da 

Independência, em quatro volumes, organizada sob os auspícios da Comissão e 

coordenada pelo Acadêmico Josué Montello.” (CORREA, 1972:111).   

 A Comissão Central Executiva das Comemorações instalou um órgão 

responsável pela Biblioteca em uma sala do Instituto, sobre a direção do professor 

Pedro Calmon, por isso o relatório de atividades do IHGB incluía uma nota sobre o 

desempenho de Calmon. Neste relatório temos uma citação sobre a Biblioteca do 

Sesquicentenário, onde podemos ler que esta estava sendo executada.  

Na notícia publicada temos a informação que os livros recebiam capa especial 

para identificá-los, e cada livro recebia número comprovante da ordem de aparecimento. 

Na data do relatório (Dezembro de 1972), já haviam sido publicados os seguintes livros: 

                                                 
7 Tais entidades são: Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Superior 
Tribunal Federal, Ministério da Educação e Cultura, Ministério das Relações Exteriores, Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Biblioteca da Comissão Executiva Central, Biblioteca Nacional e 
Arquivo Nacional. (CORREA, 1972:110) 
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1- José Bonifácio - visão de Estadista, Ministro Alfredo Buzaid; 2- Itinerário da 

Independência, Eduardo Canabrava; 3- A iconografia do meio circulante do Brasil, S. 

dos Santos Trigueiro; 4- O Ferro na história e na economia do Brasil, General  

Edmundo Macedo Soares.  

A publicação de outros livros já estava programada: Dom Pedro, Pedro Calmon; 

História do Império, Tobias Monteiro; Diário do Capelão da Armada de Cochrane, 

Frei Manoel Moreira da Paixão; História da Independência, Varnhagen; História do 

Exército Brasileiro, Coronel Francisco Ruas Santos; Pioneiro da Cultura do Café, 

Gilberto Ferrez e Opera Omnia- Homenagem a Osvaldo Cruz, Sociedade da Impressa 

Brasileira.8 

O Instituto ficou encarregado de elaborar a História da Independência do 

Brasil, que “foi coordenada pelo ilustre acadêmico Josué Montello e aborda aspectos 

históricos, geográficos, militares, políticos e psico-sociais que influenciaram e 

consolidaram a nossa emancipação política”. Os artigos foram escritos “pelos mais 

renomados historiadores brasileiros”. 

Durante as comemorações o governo estava interessado em valorizar a atuação 

militar na Independência, Silva Almeida ressalta que  

 IHGB também participou ativamente do processo de valorização da 

presença militar na independência brasileira. Assim, o referido Instituto 

solicitou que o coronel Francisco Ruas Santos – integrante do Estado 

Maior do Exército e um dos autores da obra História da Independência do 

Brasil – proferisse palestra referente aos “aspectos militares” do processo 

emancipatório do Brasil, nas dependências do Ministério da Educação e da 

Cultura. (ALMEIDA, 2009:67) 

No fim do quarto volume, Montello escreve uma pequena nota de onde nota-se 

que a escrita da história encontrada na obra História da Independência também 

compunha as comemorações. Nesta nota, Montello escreve que a obra foi planejada e 

executada em pouco tempo e que, esta História da Independência do Brasil, “destinada 

a constituir, no plano bibliográfico, um dos marcos comemorativo de nossa autonomia 

                                                 
8Relatório de Atividades do IHGB, Outubro-Dezembro, 1972. P. 250-258. 
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política, vale por um testemunho a mais do espírito de cooperação de quantos nos deram 

a parcela de seu saber e de seu entusiasmo patriótico para levá-la a bom termo.” 

(MONTELLO, 1972:247, vol.IV.) A afirmação de Montello mostra que a 

“historiografia também funciona como fonte produtora e legitimadora de memórias e 

tradições, chegando mesmo a fornecer credibilidade científica a novos mitos de (re) 

fundação de grupos e da própria nação” (CATROGA, 2001:50). 

David Lowenthal alerta que “as perspectivas do presente nos tornam mais 

propensos a desvirtuar o passado, pois a distância multiplica seus anacronismos.” 

(LOWENTHAL, 1998:114) Em várias passagens do texto, pode-se ler a intenção 

comemorativa do presente, e também nota-se claramente a aproximação dos 

tempos1822/1972, passado e presente se mesclam e se harmonizam como se não 

houvesse distância temporal entre eles. 

Todorov alerta que “como todo trabalho sobre o passado, o trabalho do 

historiador jamais consiste apenas em estabelecer fatos, mas também em escolher 

alguns deles, como sendo mais destacados e mais significativos que outros, para, em 

seguida, relacioná-los entre si;” Para Todorov “esse trabalho de seleção e combinação é 

necessariamente orientado pela busca não da verdade, mas do bem”. Em grande parte 

essa seleção é socialmente condicionada, e não o trabalho maquiavélico de um 

historiador isolado.9 Para Lowenthal, também o fato de se conhecer o futuro do passado, 

influencia, nas palavras do autor, “conhecer o futuro, força o historiador a moldar sua 

narrativa de modo a fazê-la entrar e acordo com o ocorrido”. 

 

Os rituais de comemoração são, de acordo com Burke, “recriações do passado, 

atos de memória, mas são também tentativas para impor determinadas interpretações do 

passado, para moldar a recordação.” (BURKE, 1992:241) As comemorações do 

Sesquicentenário atuaram neste sentido, moldando a recordação, através dos eventos 

ditos populares, como encontros cívicos e a peregrinação dos restos mortais de D. Pedro 

I, e também através da escrita da história, onde através da narrativa transmite-se uma 

interpretação do passado que atua como uma memória social. 

 
 

                                                 
9 Todorov, Tzvetan. Os abusos da memória, Paris, Arléa, 1995, p.150. (Apud. RICOEUR, Paul. A 
memória, a História, o Esquecimento. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007:99). 
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