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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo analisar como foi feita a utilização do passado 

greco-romano nas Sessões Magnas de Aniversário das Revistas do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), no período da Primeira República (1889-1930). Partimos 

das novas abordagens sobre a História Antiga, que afirmam que esta não é afastada de 

questões da atualidade, sendo que é utilizada em discursos nacionalistas, que visam 

legitimar governos. Nesse sentido, buscou-se compreender como o IHGB se estruturava 

e qual era seu papel enquanto instituição em relação à nação brasileira. Além disso, 

visamos entender qual a relação do Instituto com a antiguidade clássica e qual seu papel 

na construção de uma identidade nacional. O levantamento feito sobre os trechos dos 

discursos das Sessões Magnas de Aniversário nos permitiu pensar sobre a importância 

dos intelectuais na criação da identidade do Brasil e também sobre qual papel teriam os 

outros grupos como as mulheres, negros, indígenas.  

Palavras-chave: Identidade nacional – usos do passado clássico – IHGB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ABSTRACT 

 

This paper has the objective of analyzing how the ancient past has been used in the 

“Sessões Magnas de Aniversário” of the magazines of the Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, during the time of the First Republic (1889-1930). For that objective, we have 

departed from the new approaches related to the Ancient History, which say that it is 

unrelated with the present, being used in nationalist discourses, which aim to legitimate 

governments. We have aimed to comprehend how the IHGB was structured and which 

was his role as an institution. Besides, we aimed to understand what was the relation 

between the Institute and the classic antiquity and what was its role in the creation of an 

national identity. Our analysis of the discourses of the Sessões Magnas de Aniversário 

has allowed us to think about the importance of the intellectuals in the formation of a 

Brazilian identity and what role was designated to other groups like women, black and 

native people.   

Keywords: national identity – uses of the classical past – IHGB.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta monografia é resultado de uma pesquisa que desenvolvemos desde 2016, 

orientada pela Professora Doutora Renata Senna Garraffoni. Inicialmente surgiu o 

interesse pelo tema da pesquisa em 2015, logo no primeiro semestre, nas aulas de História 

Antiga I, quando soubemos que há perspectivas que apontam que os estudos clássicos e 

o passado antigo não são afastado de questões da atualidade. Essa ligação e relação entre 

os usos dos antigos na modernidade é denominado, por alguns, de “Usos do Passado”, e 

foi esse aspecto que nos chamou a atenção. Em 2016 nos tornamos bolsistas do Programa 

de Ensino Tutorial de História (PET-História), e como era obrigatório termos uma 

pesquisa individual, optamos por aprofundar os estudos na área. Paralelamente a pesquisa 

no PET decidimos, com a orientadora, participar, como voluntária, do Programa 

Institucional de Iniciação Científica da UFPR, sendo que no segundo semestre de 2018, 

quando já não erámos mais membro do PET, obtivemos uma bolsa CNPq-PIBIC que nos 

acompanhou até o final da pesquisa.1 

 No que tange aos Usos do Passado, observamos, ao longo da pesquisa, que, no 

caso brasileiro, os estudos de relação do passado clássico com o presente são voltados, 

principalmente, a partir do momento da criação das Universidades, ou seja, século XX. 

Considerando que havia poucas pesquisas que analisavam a presença do passado greco-

romano no Brasil no período da Primeira República, optamos por esse recorte temporal 

e, como objeto, mais especificamente, buscamos analisar as tensões políticas e 

intelectuais advindas da formação de identidades nacionais do período.  

 A Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tornou-se nossa 

documentação principal, pois nela diversos pensadores exprimiam suas ideias e 

pesquisas. A partir da sua leitura, observamos que o passado greco-romano era mais 

recorrente nos discursos das Sessões Magnas de Aniversário e, por isso, delimitamos 

nossa documentação a essa parte específica da Revista.  

 Avançando a pesquisa, realizamos leituras sobre como operava essa instituição e, 

também, investigamos quem eram os membros que discursavam nas Sessões Magnas de 

                                                 
1 Esta monografia é um aprofundamento da pesquisa iniciada e financiada pelo MEC-SESU enquanto 

bolsista do PET História durante os anos de 2016 e 2017 e, posteriormente, financiada pelo CNPQ no ano 

de 2018, como bolsista da Iniciação Científica. Além dessas bolsas, fomos bolsistas do PIBID no ano de 

2017.  
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Aniversário. Os oradores que realizavam falas nestas Sessões eram, usualmente, o 

Presidente do IHGB, o Secretário Geral do Instituto, e o Orador oficial. Ao percebermos 

que eles e também os outros membros eram escritores, diplomatas, cientistas e literatos, 

observamos a importância da intelectualidade no IHGB. A partir disso, entendemos que 

era importante a compreensão e um estudo mais aprofundado da História Intelectual e, 

por isso, realizamos leituras sobre essa temática específica. Além disso, nos trechos em 

que analisamos nesta monografia, observamos aspectos atrelados a ciência, sua relação 

com o Brasil, a América Latina e a Europa e, nesse sentido, decidimos estudar sua relação 

com a construção de nacionalidade brasileira. Mesmo tendo como foco central o início 

da República, dada a circunstância da formação do IHGB, optamos por recuar um pouco 

com intenção de perceber ser haveria diferenças entre o período imperial e o período 

republicano. Assim, definimos nossos objetivos: analisar como o passado clássico foi 

utilizado pelo IHGB entre 1889-1930 para a criação de uma identidade coletiva brasileira 

e marcar algumas diferenças com o período imperial2.  

 A partir dessas delimitações, esta monografia divide-se em três capítulos: no 

primeiro, “A história a serviço do poder”, trataremos inicialmente sobre como a história 

antiga era estudada – principalmente com ideais conservadores - e como críticas 

impactaram em novas abordagens, que possibilitaram o surgimento e fortalecimento dos 

estudos relacionados a recepção do passado no presente. Comentaremos, a partir disso, 

alguns estudos que impactaram em nossa maneira de compreender a relação 

passado/presente e abordaremos esse aspecto no âmbito brasileiro, tratando sobre o 

surgimento do estudo da História Antiga no Brasil, suas especificidades e sobre a questão 

de estudos dos usos do passado no âmbito brasileiro. Além disso, discutiremos os 

diferentes enfoques que a história intelectual possui e, também, qual a escolha teórica que 

realizamos sobre como abordar a história das ideias. Abordamos, nessa parte do capítulo, 

pensadores como Skinner, Pocock, Dominick La Capra e ressaltaremos nossa escolha 

teórica para a leitura dos textos, baseada, principalmente, em reflexões sobre discurso e 

poder de Michel Foucault.  

 O segundo capítulo, “O IHGB e a nação”, por sua vez, volta-se a historiografia 

sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Inicialmente comentaremos sobre o 

                                                 
2 Destacamos que ao observarmos a presença de frases em latim em nossa documentação, consideramos 

também como importante o aprendizado da língua latina e, por isso, estudamos essa língua durante dois 

anos, no departamento de Letras Clássicas da UFPR. 
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período imperial, o surgimento, a genealogia desta instituição, trabalhando sobre quais 

eram os seus objetivos, quem eram seus membros, quem apoiava financeiramente o 

Instituto. Apresentaremos a importância de D. Pedro neste momento, sendo ele o protetor 

e financiador do IHGB. Em seguida, iremos para o período republicano – recorte de nossa 

pesquisa. Abordaremos as permanências e principais transformações do IHGB com essa 

mudança de regime político. Comentaremos sobre a relação do Instituto com seu antigo 

protetor e ressaltaremos as transformações que a República causou nesta relação. Por fim, 

nesse capítulo também comentaremos sobre nossa documentação: os discursos das 

Sessões Magnas de Aniversário do IHGB. Apresentaremos o perfil de seus oradores, 

como era sua estrutura, e especificaremos com quantas e quais revistas nós realizamos 

nossa monografia. 

 Ao longo dessa monografia, traduções de textos em latim, assim como de textos 

em línguas modernas são de nossa autoria, em vista de que a análise seja mais acessível 

para os leitores e as leitoras, sendo que estas traduções aparecem principalmente em nosso 

terceiro capítulo. Neste, intitulado “A construção da identidade nacional nas revistas do 

IHGB”, realizamos a análise de nossa documentação. Atentamos para os aspectos como 

a língua latina, a aparição de personagens gregos e romanos, e apesentamos nossas 

considerações a partir desses usos do passado clássico e de sua relação com a formação 

da identidade nacional brasileira. Ressaltaremos as transformações dos usos do passado 

greco-romano entre o Império e a República, o impacto dos clássicos na visão dos 

membros do Instituto sobre o que era a História, a inserção do Brasil em um contexto 

ocidental que era vinculado fortemente ao intelecto e à ciência e como esses aspectos se 

relacionam para a construção de uma identidade nacional brasileira.  
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1. A HISTÓRIA A SERVIÇO DO PODER 

 
Delicada, mas com o mesmo poder de 

matar que uma bomba, veículo da 

memória, a História, discurso do passado, 

passa-se no presente. (SILVA, Glaydson 

José da) 

  

 Nessa monografia visamos abordar relação entre a identidade nacional brasileira 

e os usos do passado. Considerando isso, optamos por trabalhar essa temática a partir do 

diálogo entre os usos do passado e a história intelectual. Esse capítulo abrangerá, então, 

as conexões estabelecidas entre o passado e a atualidade no caso brasileiro na Primeira 

República, nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esses estudos dos 

usos do passado apresentam uma nova maneira de entendermos a Antiguidade e 

possibilitam que nós possamos refletir sobre a utilização política e cultural do passado. 

Utilização essa que foi feita em diversos locais: Itália de Mussolini, Alemanha de Hitler, 

Imperialismo britânico, e também no Brasil. Nesse sentido, após realizarmos reflexões 

abrangentes sobre os usos do passado – apresentando como essa abordagem surgiu e 

exemplificando com trabalhos feitos a partir dela - iremos abordar como esse aspecto se 

deu no território brasileiro. Além disso, iremos apontar, nesse segundo momento, a 

relação entre os intelectuais e a tentativa de uma construção da identidade nacional 

brasileira, apresentando especificidades desse território. Após esse momento, entendendo 

o impacto dos intelectuais nos usos do passado, iremos abordar a história intelectual. 

Traçaremos, neste terceiro momento, uma genealogia da história das ideias, para enfim 

apontarmos nossa escolha teórica de trabalharmos a História Intelectual a partir dos 

pressupostos do pós-estruturalismo, estudos potencializados pelo pensador Michel 

Foucault.  

  

1.1 OS USOS DO PASSADO  

  

 A escrita da história é feita no presente, e por isso é pensada a partir do momento 

em que estamos e da vivência que possuímos. Os e as historiadoras possuem marcas do 

tempo presente em seu ofício, porém nem sempre eles e elas procuraram problematizar 

isso. No caso específico da Antiguidade Clássica, essa é uma característica que foi por 
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muito tempo marcada, devido ao conservadorismo presente nessa disciplina.3 Martin 

Bernal4 apontou que os estudos clássicos eram vistos como afastados das questões 

políticas da atualidade, e considerou a história como discursos – não neutros – e afirmou 

que estes impactavam em relações de poder no ocidente5. A partir desses 

questionamentos, principalmente a partir das décadas de 1980 e 1990, certos estudos 

relacionados à Antiguidade criticaram a perspectiva de que o mundo antigo está 

congelado em um passado imóvel, conservador e homogêneo.  

 Lowenthal6 - apesar de não focar na antiguidade clássica - ressalta a imensidão e 

onipresença do passado na modernidade, pois é a partir do presente que reconstruímos o 

passado. Ele aponta para a questão de que o passado não está morto, que nossa visão sobre 

ele é política e por isso, com essas novas perspectivas, como aponta Glaydson José da 

Silva,7 a Antiguidade começou a ser entendida também como um instrumento que servia 

a uma lógica legitimadora e justificadora do poder, da dominação e superioridade. Lógica 

esta que também constrói ligações entre o passado e a criação de identidades coletivas - 

sejam elas relacionadas a etnias, a pequenos grupos ou a nacionalidade.  

 Em relação aos nacionalismos e às questões da identidade nacional, entendemos 

que é no tempo presente que produzimos as memórias das nações. Como aponta Silva:  

é à memória, em sua dialética do lembrar/esquecer e àqueles que a gerem que 

cabe a produção de passados comuns, a produção das adequações e das 

deformações históricas. Memórias forjadas, as memórias das nações 

encontrarão sua origem e razão de ser nas necessidades de justificarem-se, de 

justificarem o presente em que foram vazadas, como se uma grande entidade, 

personificada à forma do Winston Smith de George Orwell, à frente do 

Ministério da Verdade, tivesse por objetivo adulterar o passado, sempre a 

lembrar que quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o 

presente, controla o passado.8 

 

                                                 
3 SILVA, Glaydson José da. Imaginar, forjar e utilizar a antiguidade: representações dos gauleses e 

construção da identidade nacional na França, de Pétain a Le Pen. Boletim do CPA, Campinas, n. 18, jul/dez. 

2004, p. 135. 
4 BERNAL, Martin. A imagem da Grécia Antiga como uma ferramenta para o colonialismo e para a 

hegemonia europeia. In: FUNARI, Pedro Paulo Abreu. (Org.) Repensando o Mundo Antigo - Martin Bernal, 

Luciano Canfora e Laurent Olivier. Campinas: IFCH/Unicamp, 2005. p. 13. 
5 Ibidem, p. 09. 
6 LOWENTHAL, David. The past is a foreign country. Cambridge: CUP. 1985. 
7 SILVA, Glaydson José da. O mundo antigo visto por lentes contemporâneas: as extremas direitas na 

França nas décadas de 1980 e 90, ou da instrumentalidade da antiguidade. História, São Paulo, v. 26, n. 01, 

pp. 98-118, 2007. 
8 SILVA, Glaydson José da. Imaginar, forjar e utilizar a antiguidade: representações dos gauleses e 

construção da identidade nacional na França, de Pétain a Le Pen. Op. Cit., p. 138-139. 
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 Nessa criação de memórias e identidades a História desempenhou um papel 

fundamental nos projetos políticos, principalmente no século XIX e XX. Nesses séculos 

– em especial na época oitocentista, houve uma preocupação com a História das antigas 

civilizações. Como aponta Junqueira9, nesse contexto houve uma busca pelo 

conhecimento do Antigo Egito, com o Imperialismo10, em que foram empreendidas 

diversas escavações arqueológicas neste local. 

  Além disso, havia também um interesse por parte dos governos de diversos países 

para que aspectos da antiguidade clássica, como o aprendizado do latim, por exemplo, 

fossem estudados pelos alunos. Havia uma preocupação por apresentar, principalmente 

para a elite das populações, a cultura e civilização greco-romanas. A História Antiga, 

então, foi utilizada nesses séculos na afirmação de propósitos imperiais, atuando também 

diretamente na escrita das histórias nacionais.11 

 Martin Bernal estimulou as e os historiadores a repensarem esses discursos que 

abordavam a relação passado/presente, e refletiu sobre “A imagem da Grécia Antiga 

como uma ferramenta para o colonialismo e para a hegemonia europeia”.12 Apresenta 

duas distintas formas de estudo da Antiguidade Clássica: o Modelo Antigo e o Modelo 

Ariano. O último foi mais popular entre os séculos XIX e XX e defendia que a cultura 

grega se desenvolveu devido à dominação e invasão dos chamados de “pré-helenos” (que 

eram desenvolvidos, mas “inferiores) por povos vindos do norte do continente europeu.  

O Modelo Antigo defende que houve uma interação fenícia e egípcia nos territórios 

gregos. Dessa forma essa ideia afirma a influência desses dois povos nas características 

gregas. Este modelo influenciou a Europa até finais do século XVIII, perdendo espaço 

nos séculos subsequentes para o Modelo Ariano. Assim, se até o século XVIII os gregos 

eram vistos como transmissores de uma cultura oriental para o Ocidente, a partir do século 

XIX eles foram taxados como os criadores da civilização. Os europeus desse contexto 

consideravam que eles seriam os herdeiros desse berço. Isso foi essencial em um contexto 

                                                 
9 JUNQUEIRA, Nathalia Monseff. Uma viagem ao Antigo Egito: a relação entre presente e passado na 

narrativa de bordo de Gustave Flaubert. História: Questões & Debates, Curitiba, n. 48/49, p. 245-264, 

2008. 
10 Expansão dos Impérios francês, inglês, alemão e americano em busca por novas terras na África, Ásia e 

América Latina 
11 SANTOS, Jacqueline Monteiro dos. O imperador itinerante: D. Pedro II no Egito e a construção da 

identidade nacional. 89f. Monografia (Graduação em História - Bacharelado e Licenciatura) Setor de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012, p. 15. 
12 BERNAL, op. cit.  
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imperialista e colonialista, que precisava afirmar uma superioridade europeia frente ao 

outro.   

 A antiguidade clássica, então, foi considerada como o nascimento da civilização, 

para que assim pudesse, no presente, estabelecer relações de poder com o que estaria fora 

desse ideal de civilização. Baseados nestas novas perspectivas apontadas para a análise 

da Antiguidade, vários estudos tem sido desenvolvidos sobre a relação entre 

passado/presente e no impacto deste para a construção de identidades coletivas. Nesse 

sentido, Hingley13 afirma que no século XIX e XX a ascensão e queda de Roma foram 

retomadas para analisar a eficácia da Grã-Bretanha. Ainda assim, ele ressalta que somente 

alguns aspectos do Império Romano foram utilizados pelos britânicos. Estes não 

afirmavam serem descendentes genealógicos dos romanos, mas que possuíam uma 

relação moral com eles. Da mesma forma que Roma foi – em suas visões – uma das 

principais responsáveis por disseminar a cultura clássica, os britânicos deveriam levar sua 

cultura – que eles acreditavam ser superior – para os povos conquistados das colônias. Os 

pesquisadores britânicos visaram reconstruir sua identidade, substituindo aos poucos o 

mito de origem nacional anglo-saxã pelo paralelo romano. Hingley critica o conceito de 

romanização¸ que institui uma ideia de passividade dos outros povos que foram 

dominados pelos romanos. É necessário, aponta ele, abandonar conceitos de 

superioridade tecnológica dos romanos sobre os povos conquistados. Essa ideia de 

superioridade dos romanos afirmada pelos ingleses, e também a ideia de superioridade da 

civilização britânica é afirmada pela busca de legitimar o império britânico. Nesse 

sentido, há a criação de uma identidade inglesa – supostamente mais desenvolvida – em 

oposição a identidade do que eles viam como os dominados – menos desenvolvidos, 

civilizados, que precisavam da Inglaterra para alcançarem o progresso.  

 Essa utilização do passado para fins como a criação identitária também pode ser 

percebido em outros contextos. Como aponta Silva, o Nazismo e o Fascismo – ainda que 

de formas diferenciadas – realizaram a instrumentalização do passado para a tentativa de 

legitimar esses regimes. Em sua tese Antiguidade, arqueologia e a França de Vichy: usos 

do passado14 afirma que houve um uso do mundo antigo na França de Vichy, em que o 

                                                 
13 Hingley, Richard. “O legado de Roma” in: O Imperialismo Romano: novas perspectivas a partir da 

Bretanha. São Paulo: Editora Annablume, 2010, pp. 27-48. 
14 SILVA, Glaydson José da. Antiguidade, arqueologia e a França de Vichy: usos do passado. 285f. Tese 

(Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2005. 
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passado gaulês e romano é utilizado para a tentativa de justificar a dominação alemã e o 

colaboracionismo do governo francês com o regime alemão. Atrelada com a educação 

dos jovens, a História é reduzida ao estudo dos grandes personagens nacionais, para assim 

mostrar como eles seriam exemplo para o país. Joana D’Arc, Clóvis e Veringetórix são 

construídos, então, como grandes exemplos para a França. Tanto a arqueologia como a 

história, nesse regime, aponta Silva, passam a assumir discursos que afirmam a 

legitimidade dos vencedores, que daria assim o direito a ocupação alemã na França. 

Assim, Silva ressalta que o passado – lido também a partir da arqueologia – passa a ser 

instrumentalizado para os interesses de dominação da Alemanha nazista.  

 Na Alemanha, como aponta Silva,15 há uma idealização de uma raça pura, 

civilizada. Nesse sentido, a arquitetura nazista se inspirou nos cânones estéticos da 

Antiguidade Clássica. Afirmavam os nazistas que haveria com eles um renascimento 

desse passado. Essa instrumentalização do passado que foi feita a partir da arqueologia 

foi essencial para a tentativa de legitimação das ideologias raciais do Reich. Da mesma 

forma do que na Itália de Mussolini e na França de Vichy, na Alemanha as disciplinas 

das escolas que eram atreladas a história foram utilizadas para afirmar origens nacionais 

que seriam superiores a das demais pessoas e etnias. Para buscar essa legitimação, houve 

a afirmação de uma origem germânica, em que o tronco linguístico e racial deste povo 

seria superior. Houve um uso do passado para a construção de uma identidade nacional 

alemã, identidade essa que estaria atrelada a ideia da superioridade de uma raça sobre 

outra. 

  Silva16, então, afirma que essas ideias de nação não podem ser sustentadas sem 

um passado adequado e sem a perspectiva de um futuro crível. Nesse sentido, aponta que 

a Itália, em seu regime autoritário, criou uma nacionalidade a partir do uso do passado. 

Mussolini buscou afirmar uma continuidade da Roma fascista em relação à Roma do 

passado, afirmando uma herança. Essas referências a um passado idealizado conferiam 

uma legitimidade a nacionalidade do fascismo na atualidade. Excluía-se os aspectos 

indesejáveis do passado romano e evidenciava-se os aspectos que eles desejavam: a 

                                                 
15 SILVA, Glaydson José da Silva. Nazismo, fascismo e ‘vichismo’: la historia y la arqueologia al servicio 

de los regímenes autoritários de Europa. Gabinete de arqueologia. Boletin no. 8, año 8, 2010, pp. 135-142.  
16 SILVA, Glaydson José da Silva. Construções e desconstruções da memória: nota acerca dos usos da 

Antiguidade Clássica pela história e pela arqueologia fascistas. Revista História Hoje (São Paulo), v. 4, p. 

10, 2006.  
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grandiosidade de Augusto e dos césares. Grandiosidade essa que Mussolini afirmava 

espelhar no presente.   

 Essas identidades nacionais foram construídas. A criação de memórias, o foco em 

certos aspectos e a exclusão de outros tem objetivos políticos. “A ideia de valores 

transmitidos”, aponta Silva, “liga-se, assim, à evocação de uma certa ancestralidade, de 

uma antiguidade do povo, da nação e de seus valores, perpetuada nas imagens da vida 

nacional com o objetivo de forjar identidades, pelo uso da ideia de permanência.” 17.  

 Assim, com a preocupação de justificar o presente e legitimar práticas, há a criação 

de passados, de memórias e identidades. Isso, como percebemos a partir do apresentado, 

foi construído na Itália de Mussolini, e também na Grã-Bretanha, assim como na França 

de Vichy e em outros locais e temporalidades. Porém, observando essa multiplicidade de 

usos do passado – entendendo que cada uma dela possui suas singularidades e 

particularidades – nos questionamos se e como essa utilização dos gregos e romanos 

ocorria no território brasileiro. Além disso, nos perguntamos se essa associação entre o 

passado e o presente se atrelava com a questão da identidade nacional.  

 Nesse sentido, no próximo subcapítulo iremos abordar a questão dos usos do 

passado no Brasil, englobando os principais trabalhos feitos sobre essa temática até esse 

momento. Antes de iniciarmos o próximo tópico, porém, devemos lembrar-nos que, como 

apontou Lowenthal,18 pensar na relação entre o passado e o presente faz com que 

reflitamos sobre nossa própria condição no mundo. “Ao refazê-lo, o passado nos 

reconstrói”19. Assim, analisar o passado, entendê-lo como discurso, construção, abre a 

possibilidade de pensarmos sobre nossas escolhas políticas no presente.  

 

1.2 O BRASIL 

  

                                                 
17 SILVA, Imaginar, forjar e utilizar a antiguidade: representações dos gauleses e construção da identidade 

nacional na França, de Pétain a Le Pen. Op. Cit., p. 140. 
18 LOWENTHAL, op. cit.  
19 Ibidem, p. 25. 
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 Glaydson José da Silva20 afirma que o desenvolvimento da História Antiga no 

Brasil está vinculado à fundação da Universidade de São Paulo em 1934, quando criou-

se a Faculdade de Philosofia, Sciencias e Letras, e a disciplina de História Antiga 

integrou a grade curricular do curso de História. Com o passar dos anos houve um 

crescimento do número dos cursos de História e, com isso, um aumento da quantidade de 

disciplinas de História Antiga, pois esta era uma disciplina obrigatória na grade dos 

cursos. Ainda que não possuísse grande número de carga horária e de docentes, essa 

disciplina era vista como importante para a formação dos historiadores, devido ao fato de 

que ela evidenciava uma herança clássica ocidental. Conclui Silva que “é em torno dessa 

herança que o lugar-comum acadêmico justifica a importância dos estudos clássicos”.21 

 Percebemos, dessa forma, que no contexto de surgimento da História Antiga como 

disciplina no Brasil havia um grande foco – dado pelos professores universitários do 

período – na questão de que o passado clássico era o berço, a origem da civilização 

ocidental da qual os brasileiros seriam parte.  

 Continuando com os estudos da disciplina da História Antiga, mas em um período 

posterior, Funari e Carvalho apontam para a questão de que com a ditadura militar: 

A História Antiga será vista, no setor universitário, como controle ideológico 

e, assim, será identificada com a chamada Direita política do país. Nos 

currículos de História das grandes universidades brasileiras haverá o 

predomínio da História Antiga adotada de maneira factual, bastante positivista, 

fator esse que irá ao encontro dos objetivos da censura.22 

 

 Nesse momento, as reflexões, os questionamentos, aspectos tão importantes para 

a disciplina da história, são apagados, sendo substituídos por uma visão do passado que 

se pretende neutro, apolítico, e que assim constrói a história – afirma Silva – como algo 

curioso e excêntrico, e não como algo a ser analisado. Isso, ainda aponta esse autor, é 

característico de regimes autoritários, que visam afastar o presente do passado e trazem 

visões conservadoras e elitistas para o conhecimento da História Antiga.23  

                                                 
20 SILVA, Glaydson José da. “Os avanços da história antiga no Brasil.” História Antiga I: Fontes e 

Métodos. VENTURINI, Renata Lopes Biazotto. Org. Maringá: Editora da Universidade Estadual de 

Maringá, 2010, pp. 95-126. 
21 Ibidem, p. 101. 
22 CARVALHO, M. FUNARI, P. P. apud SILVA, p. 103. 
23 SILVA, op. cit., p. 104. 
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 Bernal24 apontou que a História Antiga tinha um viés conservador, mas estava 

abordando isso em seu próprio contexto temporal e espaço. Ainda assim, percebemos que 

um conservadorismo sobre a História Antiga também mostrou-se presente no Brasil. 

Porém, como apontamos anteriormente, o viés conservador que essa disciplina possuía 

passou a ser criticado. Esses questionamentos feitos por Bernal e outros autores 

impactaram na produção histórica sobre a História Antiga no território brasileiro. Essas 

transformações possibilitaram o questionamento dos usos do passado clássico também no 

Brasil. André Luiz Cruz Tavares,25 por exemplo, estudou como a utilização dos clássicos 

foi feita na Primeira República, a partir dos compêndios didáticos do Colégio Estadual 

Dom Pedro II, localizado no Rio de Janeiro.  

 Assim, ainda que a consolidação da História Antiga tenha ocorrido, como 

disciplina, somente a partir da formação e consolidação das universidades – em especial 

com a formação da Universidade de São Paulo – percebemos que os clássicos já eram 

estudados e utilizados anteriormente por certa parcela da população: os intelectuais.  

 Tavares, estuda a transição do período do Império brasileiro para a que ficou 

posteriormente conhecida como a Primeira República. Em sua tese, aponta para a questão 

de que a nova república precisava de consolidação, legitimidade, e que buscou utilizar o 

passado romano para isso. Isso se daria na construção discursiva dos livros didáticos, que 

por sua vez influenciariam o pensamento dos jovens estudantes de elite do período. Essa 

construção seria feita, afirma Tavares, da seguinte forma: o império romano seria 

criticado. Ele seria afirmado como devasso, injusto e sua origem seria atrelada com uma 

guerra civil – aspecto considerado como negativo na construção dos republicanos 

brasileiros. Além disso, Júlio Cesar – considerado como um personagem essencial da 

história do Império – era entendido como ambicioso e devasso. Enquanto o Império 

romano foi criticado, a República era vista como um período democrático, em que o poder 

estava centrado no povo e, inclusive, a instauração da República teria sido resultado de 

um movimento popular.26  

 Percebemos, então, como o passado romano foi ressignificado para apresentar o 

império como negativo e a república como positiva. Isso com a intenção de apresentar no 

                                                 
24 BERNAL, op. cit.  
25 TAVARES, André Luiz. A presença da História Antiga nos Compêndios Didáticos de História da 

Primeira República e a Construção Identitária Nacional. 156f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais. Franca: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2012. 
26 Ibidem, p. 89-93. 
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novo momento histórico brasileiro que era a república como positivo. Apesar de 

entendermos, como aponta Tavares, que o período republicano romano era aristocrático 

e oligárquico, houve uma utilização e uma nova construção desse passado clássico como 

um período de democracia e forte participação popular.  

  Esse discurso presente nos materiais didáticos da República criam significados. 

Da mesma forma, mas em um período diferente, Garraffoni27 afirma que há um projeto 

paranista que toma forma principalmente nos anos de 1950, que utilizava o passado 

clássico para construir discursos. A autora aponta que nesses períodos de criação de 

identidades paranaenses, monumentos impactaram no imaginário. O prédio Histórico da 

UFPR, por exemplo, está repleto – em sua materialidade - de um discurso: a ideia da 

continuidade e perenidade do saber científico ocidental e europeu. Com uma faixada 

repleta de colunas ao estilo clássico, esse edifício nos remete a uma relação do passado 

com o presente. Ainda assim, esse não é o único local, como afirma Garraffoni, em que 

podemos fazer relação com a antiguidade clássica. O poeta simbolista Emiliano Perneta 

teria sido coroado como príncipe dos poetas no Passeio Público. Além desse fato por si 

só ser curioso, outro aspecto chamou a atenção de Garraffoni: ele foi atrelado a Zeus e o 

Passeio Público foi relacionado como um templo da antiguidade. Isso pôde ser percebido 

por ela em uma frase de Gomes, que havia sido testemunha ocular do evento. Nesta frase 

ele afirma que o poeta simbolista surgira como o Zeus Olímpico, sendo coroado por 

musas romanas e gregas em um templo construído no Passeio Público no início do século 

XX.28 Trevisan, como já afirmado, criticou essa coroação, e afirmava que não desejava 

fazer parte dessa Curitiba. Três décadas após esse momento, esse autor critica o culto do 

simbolismo paranaense, pois seria símbolo do isolamento e conservadorismo da cidade. 

A partir disso, Garraffoni aponta para a questão de como os clássicos permearam os 

debates sobre a construção imagética e identitária que Curitiba buscava construir para si.

 Em ambos esses casos, percebemos que os clássicos foram instrumentalizados 

para construir uma ideia que se relacionava com o presente do período da Primeira 

República – no caso de Tavares, ou na metade do século XX, como no caso de Garraffoni. 

Seja para positivar a república brasileira ou para construir uma imagem sobre o que seria 

Curitiba, os gregos e romanos foram utilizados no Brasil na construção de discursos que 

impactavam na materialidade. Ainda que esses documentos sejam por si mesmo 

                                                 
27 GARRAFFONI, Renata Senna. In: Helenice Rodrigues da Silva. (Org.). Circulação das ideias e Reconfigurações 

dos Saberes. 1ed. Blumenau: Edifurb, 2014, v. 01, p. 77-91. 
28 GOMES apud GARRAFFONI, p. 87. 
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documentos, entendemos que eles foram construídos por pessoas e, nesses casos 

específicos, pela elite do momento, elite econômica e política, por intelectuais. 

 Ângela de Castro Gomes29 afirma que no Brasil do final do século XIX e no início 

do século XX – recorte temporal de Tavares e Garraffoni - não há uma distinta separação 

entre o campo político e o intelectual. Esses personagens brasileiros afirmaram, nesse 

período, uma preocupação com a construção da identidade nacional. Esse processo 

remete ao mundo dos símbolos, a ideias, valores, ideologias e um aspecto essencial para 

a construção dessa memória nacional é a produção de passados comuns a esse grupo. 

Nesse sentido, os intelectuais de instituições do Brasil, como o IHGB, passaram a analisar 

maneiras de constituir uma ideia de coesão nacional. Coesão que, na visão desses 

intelectuais, não seria possível sem atrelarem o Brasil com a ciência, a civilização, a 

modernização. Isso, alega Gomes, para criar um “futuro” no qual as pessoas poderiam se 

inspirar e admirar. Futuro produzido pela criação de um “passado” em que “pudesse se 

reconhecer e ser reconhecido”.30  Passado construído e idealizado pelos intelectuais. 

 Assim, entendemos a importância do papel dos pensadores na criação de passados 

coletivos, e por isso, em nosso próximo tópico, iremos abordar aspectos sobre a criação 

da ideia do intelectual, as mudanças que a História das Ideias passou por, os debates que 

essa disciplina possui e nossa escolha teórica frente a ela.  

 

1.3 A HISTÓRIA INTELECTUAL  

 

 Na construção de identidades nacionais – seja no Brasil ou em qualquer outra 

localidade do mundo - os intelectuais possuem papel fundamental. Arqueólogos, 

historiadores, professores, escritores, jornalistas, entre outros profissionais liberais, 

conjuntamente com o poder institucional, atuaram no pensar, na escrita e disseminação 

de ideais que se utilizavam do passado clássico na modernidade.  

 Entendemos, então, que os intelectuais possuem fundamental na construção dos 

discursos sobre o passado e na utilização do passado no presente, mas afinal, o que é um 

                                                 
29 GOMES, A. C. A República, a História e o IHGB. Belo Horizonte: MG, Argvmentvm, 2009. 
30 Ibidem, p. 24. 
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intelectual? E o que é, afinal, a história intelectual? E a história das ideias? História do 

pensamento político?  

 O termo “intelligentsia” foi usado pela primeira vez em 1884, na Polônia,31 e 

referia-se ao compromisso patriótico e moral dos acadêmicos, professores, engenheiros. 

O termo intelectual surgiu quase quarenta anos depois, na sociedade francesa, por meio 

de um manifesto que demandava a revisão da acusação de Dreyfus.32 Assim, nesse local, 

essas pessoas que se intitulavam como intelectuais afirmaram que deveriam ser os porta-

vozes da opinião pública, que seriam autônomos e não dependeriam das instituições ou 

dos governos para se expressarem. Mas a partir de onde os escritos e os pensamentos 

desses ditos intelectuais começaram a serem estudados? A mais antiga abordagem sobre 

esse tema, afirma Wasserman, é a que foi denominada como “história das ideias” 33. Essa 

foi teorizada e praticada por Arthur Lovejoy (1873-1962) que visou estudar a 

transformação das ideias através das culturas, espaço e tempo.  

 Agora a história intelectual, como afirma Reis Filho34, mudou um pouco certos 

focos e, de acordo com esse autor, interessa-se pela compreensão das obras políticas e 

pelo arsenal metodológico e teórico que é posto em prática pelos historiadores e 

historiadoras que estão empenhados e empenhadas na compreensão desse aspecto do 

fazer humano. Ao surgir na Europa, a história intelectual, de acordo com Winock35, visava 

somente um encadeamento das ideias de acordo com a grandeza dos pensadores. Lopes36, 

nesse mesmo sentido, afirma que tanto na França quanto nos Estados Unidos, quando a 

primeira cátedra dessa disciplina passou a ser criada, ela tinha o objetivo de fornecer aos 

e alunos uma formação cívica do cidadão e os instrumentais que eram necessários para a 

compreensão dos grandes pensadores. Chartier, sobre isso afirma: 

                                                 
31 WASSERMAN, Claudia. História intelectual: Origem e abordagens. Tempos Históricos, v. 19, p. 67, 1 

semestre de 2015. 
32 Alfred Dreyfus, um oficial do exército francês, de origem judaica, foi condenado por alta traição. O 

processo que levou a sua acusação foi feito em portas fechadas, de forma fraudulenta. Apesar de ter sido 

condenado, era inocente e sua condenação se baseava em documentos falsos. Ao perceberem isso, os 

oficiais franceses tentaram ocultar o erro e essa farsa foi acobertada por uma onda de xenofobia e 

ultranacionalismo. Apesar da descoberta de sua inocência, em um segundo julgamento ele continuou preso, 

considerado culpado. (RODRIGUES, H. O intelectual no "campo" cultural francês: do "Caso Dreyfus" aos 

tempos atuais. Varia hist. 2005, vol.21, n.34, pp.395-413) 
33 WASSERMAN, op. cit., p. 65. 
34 REIS FILHO, Daniel Aarão. “Intelectuais e política nas fronteiras entre Reforma e Revolução”. In REIS 

FILHO, Daniel Aarão (org.) Intelectuais História e Política. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000. 
35 WINOCK, Michel. As ideias políticas. In: RÉMOND, René. Por uma história política. 2. Ed. Rio de 

janeiro: Editora FGV/Editora UFRJ, 2003. 
36 LOPES, Marco Antônio. Grandes Nomes da História Intelectual. São Paulo: Contexto, 2003 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RODRIGUES,+HELENICE
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Contra a história intelectual do tempo, a crítica é, portanto dupla. Por isolar as 

ideias ou os sistemas de pensamento das condições que autorizaram sua 

produção, por separá-los radicalmente das formas da vida social, essa história 

descarnada institui um universo de abstrações onde o pensamento parece não 

ter limites já que não tem dependências. 37  

 

 Logo, a história intelectual, no início, foi amplamente criticada, principalmente 

por ser uma história que os autores afirmavam ser desconectada com o contexto a qual 

estava inserida. Os intelectuais atrelados a Universidades Inglesas, principalmente os da 

Universidade de Cambridge, trouxeram, então, novas abordagens sobre a história 

intelectual. Os nomes mais conhecidos desse movimento são John Pocock e Quentin 

Skinner. 

 Skinner, historiador britânico nascido em 1940, em seu livro Making and 

understanding in the History of ideas38, de 1969, visa estudar os textos dos intelectuais 

em relação com o contexto, principalmente o político e intelectual. Ele enfatiza a questão 

da autoria, pois seria importante, em sua visão, entender o contexto em que viveu o autor. 

Além disso, afirma a importância de entender que o próprio ato linguístico do autor é 

específico de um momento específico. Ele se opõe a ideia de que no próprio texto estão 

contidas os significados das ideias do autor, e também critica a ideia de obras que seriam 

atemporais, pois para ele é fundamental que os historiadores percebam o contexto de 

surgimento das obras. Skinner aponta que os historiadores sempre correm o risco de 

colocar no passado percepções que são suas e que, ao negligenciarem o contexto, eles 

estão aumentando o risco de transparecerem seu presente no passado. Percebemos, enfim, 

que Skinner foca primeiramente no contexto e deixa em segundo plano as contribuições 

de cada indivíduo para as linguagens e a extensão. 

 Pocock, historiador neozelandês que nasceu em 1924, mas que mudou-se para a 

Inglaterra e deu aulas também na Cambridge, por sua vez, afirma que o contexto não é o 

único capaz de dar significado aos discursos, mas é um promissor ponto de partida. Este 

autor, em Politics, language and time: essas on political thought and history,39 livro de 

1972, visa pensar prioritariamente a linguagem, em especial a linguagem política, como 

                                                 
37 CHARTIER, Roger. “História intelectual e história das mentalidades: uma dupla reavaliação.” In: À beira 

da falésia: entre incertezas e inquietudes. Porto Alegre: UFRGS, 2002, p. 6. 
38 SKINNER, Quentin. “Meaning and Understanding in the History of Ideas”. History and Theory, vol. 8, 

nº 1, 1969, pp. 3-53. 
39 POCOCK, John Greville Agard. "Languages and their implications: the transformation of the study of 

political thought". In: Politics, language and time: essays on political thought and history. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1989. 
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um fenômeno que é histórico. De forma semelhante a Skinner, Pocock também critica a 

ideia de que podemos entender o significado das ideias dos intelectuais a partir da 

coerência interna dos textos. Pocock se interessa pelas conexões entre o sistema 

linguístico e o sistema político. Assim, para ele, somente com a compreensão dos meios 

disponíveis para a realização de certo discurso pode levar-nos à compreensão dos 

significados das ideias.  

 Pocock e Skinner foram essenciais e de grande importância por terem criticado 

aspectos do início da consolidação da disciplina da História Intelectual. Porém, outras 

teorias sobre essa disciplina também surgiram, criticando, por sua vez, certos aspectos 

apontados por Pocock e Skinner. Dominick LaCapra, historiador norte-americano, em 

Rethinking Intellectual History,40 livro de 1983, aborda aspectos que Skinner e Pocock 

afirmaram, mas apresenta outros fatores que considera como essencial para a 

compreensão da História Intelectual. LaCapra concorda com Skinner sobre a ideia da 

importância da autoria para a compreensão da ideia, mas ele afirma também que em certos 

momentos as intenções do autor não estão claras nem mesmo para ele, e por isso as 

intenções do autor não podem ser os critérios decisivos para a interpretação do texto. A 

vida dos autores se relaciona com os textos escritos por eles, mas há aspectos que 

aparecem no texto que chegam a contradizer as manifestas intenções do autor, afirma 

LaCapra. Além disso, esse autor entende que o texto não pode ser entendido como algo 

autônomo, mas sim como situado em uma rede ampla de relações. Relações como a da 

cultura do momento, pois como afirma, precisamos entender como ideias comuns do 

momento operam de forma diversas nos diferentes textos. Textos que, para ele, não são 

uma unidade, pois afirma que não há somente um texto escrito ao longo das obras dos 

intelectuais, apontando então para os desiguais desenvolvimentos dentro da própria obra. 

Por fim, esse autor aponta para a questão de que ao afirmarmos que um texto é “pura 

prosa” ou “puro fato”, estamos apontando para ele uma identidade que é excludente.  

 Percebemos, dessa forma, que enquanto Skinner afirmava a forte importância do 

contexto para o entendimento da obra, e Pocock fazia o mesmo com a questão da 

linguagem, LaCapra, posteriormente, engloba outros fatores, e não considera nenhum 

deles como o grande e determinante fator para o entendimento do significado de uma 

                                                 
40 LACAPRA, Dominick. “Rethinking intellectual history and reading texts”. In: LACAPRA, Dominick; 

KAPLAN, Steven. (eds.) Modern European Intellectual History: reappraisals and new perspectives. 

Ithaca, 1982. 
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obra. Este critica as explicações simplistas, e aponta para a diversidade de aspectos que 

devem ser estudados ao fazermos uma História Intelectual.41  

 Percebemos, então, que as abordagens trazidas por Pocock e Skinner possuem 

uma forte preocupação com a busca do significado original, do verdadeiro significado da 

obra ou do discurso dos intelectuais. Como afirma Harlan, porém:  

As prescrições de Skinner podem ter-se tornado a “nova ortodoxia” entre os 

historiadores intelectuais, mas como todo homem de igreja sabe, ortodoxias 

geram hereges.42 

 

 

 Neste caso os hereges são os pós-estruturalistas. Para Foucault, Derrida, e outros 

a linguagem é um sistema que constitui, algo autônomo. Essa forma de pensamento critica 

aspectos como a busca pelas origens, o cientificismo, o sujeito universal, a busca pelas 

verdades e pelo significado original. Assim, diferentemente das correntes de pensamento 

sobre a História Intelectual, o pensamento pós-estruturalista não visa entender qual o 

significado verdadeiro que o livro possuía. Esta forma de pensamento trouxe outra 

abordagem, então, de entendermos a história intelectual. Ao trazer a linguagem como um 

sistema autônomo, há o que Harlan chama de “morte do autor”43 e há o desaparecimento 

do texto como um local em que podemos ter um significado determinado. A morte do 

autor ocorreria porque, de acordo com Michel Foucault: 

O discurso, assim concebido, não é a manifestação, majestosamente 

desenvolvida, de um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao 

contrário, um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito 

e sua descontinuidade em relação a si mesmo.44 

 

 

 Assim há uma dispensa do escritor, do “sujeito do saber”, do autor que fala a 

verdade e no texto passa esse significado. Sobre os textos, “para os pós estruturalistas”, 

ressalta Harlan, “o texto permanece significante precisamente porque eclipsa e transcende 

as intenções do autor”.45 Dessa forma, os pós-estruturalistas não entendem os textos como 

                                                 
41 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. “A nova História intelectual de Dominick LaCapra e a noção de 

raça”. In: RAGO, Margareth; GIMENES, Renato Aloizio de Oliveira (org). Narrar o passado, repensar a 

História. Campinas: Editora UNICAMP, 2014. 
42 HARLAN, David. “A História Intelectual e o Retorno da Literatura”. In: RAGO, Margareth; GIMENES, 

Renato Aloizio de Oliveira (org). Narrar o passado, repensar a história. São Paulo: Unicamp, 2000, p. 19. 
43 Ibidem, p. 20. 
44 FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 61. 
45 HARLAN, op. cit., p. 21. 
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objetos que deveriam ser transparentes, como máscaras que ocultam e possuem algum 

segredo por trás de si, que será relevado ao fim, um significado original. Foucault,46 sobre 

isso, baseando-se em Nietzsche, afirma que as origens são invenções que mostrariam uma 

identidade primeira, a verdade. Porém, Foucault entende que não é possível encontrarmos 

a verdade pura, pois ela é construída.  

 A abordagem pós-estruturalista da História Intelectual, então, sugere que 

consideremos os textos como os produtos, como documentos/monumentos, como algo 

para estabelecermos séries, descrevermos relações, e não como um objeto sobre o qual 

iremos questionar se fala a verdade ou mentiras.47 Assim, os discursos são entendidos não 

como os pontos de partida para a explicação das práticas sociais e sim como efeitos das 

construções discursivas.48 O documento é então construído e lido pelo pesquisador ou 

pesquisadora a partir de seu presente, de suas concepções e visões do mundo, sendo uma 

materialidade construída por diversas camadas de interpretações.  

 A abordagem pós-estruturalista entende, por fim, a História como uma construção, 

uma disciplina não neutra, e concordamos com esse enfoque. Entendemos a História 

intelectual, os textos que temos como fonte – as Sessões Magnas de Aniversário do IHGB 

– como construções, e é nesse enfoque que pretendemos realizar nossa monografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história”. In: FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 

Rio de Janeiro: Edições Graal, 1998, p. 15-37. 
47 FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber, op. cit., p. 7.  
48 RAGO, Margareth. O efeito-Foucault na historiografia brasileira. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, São 

Paulo, v. 7 (1-2), p. 72, outubro de 1995. 
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2. O IHGB E A NAÇÃO  

 

 Como afirmamos, o foco de nossa monografia é abordar a questão entre a relação 

passado e presente, a história intelectual e a construção de identidade nacional brasileira. 

Esse objetivo é desenvolvido com a documentação das Revistas do IHGB. Nesse sentido, 

entendemos como importante apresentarmos aspectos sobre o funcionamento e a 

fundação dessa instituição, e é isto que pretendemos neste segundo capítulo. Assim, 

estruturamos este capítulo a partir de três eixos. Inicialmente iremos demonstrar o 

momento de fundação do Instituto, assim como as intenções que existiam para essa 

criação e, também, como o Instituto operava e quais eram as visões de nação que esses 

membros desejavam construir. Posteriormente, no segundo momento, iremos comentar 

sobre a transformação que existiu no IHGB a partir do momento da proclamação da 

República no Brasil. Apresentaremos as relutâncias que os membros tiveram em relação 

a esse novo regime político, mas também demonstraremos as adaptações e conciliações 

que passaram a existir nesse período. Por fim, comentaremos, no terceiro momento, sobre 

o surgimento e a periodicidade da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Apresentaremos a parte específica da Revista que optamos por ter como documentação: 

as Sessões Magnas de Aniversário, explicando seu funcionamento e algumas de suas 

particularidades. 

 

2.1 O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO: GÊNEALOGIA 

 

 O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi fundado em 1838, a partir das 

sessões nas dependências da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Nessas 

sessões, o Cônego Januário da Cunha Barbosa e o Marechal Raimundo José da Cunha 

Matos apresentaram a proposta da criação de um Instituto Histórico e Geográfico ao 

Conselho, e essa proposição foi aceita de forma unânime.49 Inicialmente, os objetivos 

dessa instituição seriam o de “coligir, metodizar, publicar ou arquivar os documentos 

necessários para a História e a Geografia do Brasil” e teria como fim “preservar a cultura 

                                                 
49 TREVISAN, Ivan Rodrigo. Os Generais ditadores (1964-1985) como presidentes de honra do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. 152f. Dissertação (Mestrado em História) - Escola de Humanidades, 

Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 17. 
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nacional, estimular estudos históricos, geográficos e de outras ciências sociais sobre o 

Brasil e reunir e divulgar documentos relativos à sua formação e identidade, com vistas à 

preservação da memória nacional”50. 

 A criação do IHGB relaciona-se com a criação de outros institutos históricos 

estrangeiros, que possuíam a função de sistematizar o passado e a memória das nações e 

– a partir disso – criar uma identidade nacional.51 Como afirma Callari, a elaboração de 

uma identidade coesa ajudava na consolidação e legitimação do poder central e dos 

estados nacionais. Assim, nação e história atrelavam-se fortemente no processo de 

construções de identidades no período do século XIX. 52 

 Essa relação entre o IHGB e os outros institutos do exterior também existia para 

que o discurso dos seus membros pudesse legitimar-se a partir de um reconhecimento da 

capacidade científica de seus intelectuais diante da comunidade internacional, assim 

como a divulgação de uma certa imagem do Brasil frente às outras nações.53 

 Além disso, outro aspecto a ser levado em consideração é o de que, a partir do 

momento da independência do Brasil, em 1822, havia um fraco vínculo entre as diferentes 

regiões brasileiras. Como aponta José Murilo de Carvalho, isso é considerado como uma 

particularidade da colonização portuguesa, que não incentivava o estabelecimento de 

comunicações internas.54 A partir disso, entende-se que após 1822, houve uma 

transformação em instituições e inclusive a formação de novos locais institucionais que 

pudessem contribuir com a construção e união dos brasileiros, como o IHGB.  

 A criação do Instituto Histórico e Geográfico colocou-se a serviço do Estado 

Imperial. O modelo idealizado pelos seus membros visava fazer uma ligação entre o novo 

e o tradicional. Como afirma Armond: “A opção pela monarquia buscava assegurar esta 

continuidade com a Europa, apesar de buscar elencar elementos liberais em sua nova 

constituição.” 55 Assim, ainda que apoiassem o monarca D. Pedro I, português, também 

                                                 
50 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1838. 
51 TREVISAN, op. cit. p. 18. 
52 CALLARI, Cláudia Regina. Os Institutos Históricos: do Patronato de D. Pedro II à construção do 

Tiradentes. Rev. bras. Hist., São Paulo, v. 21, n. 40, p. 59-82, 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201882001000100004&lng=en&nrm=iso>

. Acesso em 30 Ago. 2018, p. 7. 
53 TREVISAN, op. cit. p. 18. 
54 CARVALHO, José Murilo de. Pontos e bordados. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 36. 
55 ARMOND, Victor Ribeiro Leivas Dias Ferreira. Um Estado sem nação: o IHGB e a construção da 

identidade nacional brasileira no século XIX, 54f. Monografia (Graduação em Ciência Política) - Instituto 

de Ciência Política, Universidade de Brasília, 2016, pp. 23- 24. 
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visavam construir uma identidade que se diferisse da portuguesa, com traços específicos 

brasileiros. D. Pedro II participava das reuniões institucionais como ouvinte e, também, 

como orador. Ele apoiava financeiramente a instituição, oferecia prêmios e promovia 

concursos e, de acordo com Guimarães, logo nos anos iniciais após a sua criação, 75% 

do financiamento do Instituto era proveniente do Estado. 56 

 Essa relação do Instituto com a monarquia não se dava somente pelos 

investimentos do Estado nele. Outro aspecto que devemos ressaltar é o de que os membros 

iniciais do IHGB eram majoritariamente da burocracia estatal ou de cargos políticos 

importantes do período.57 Assim, a maioria de seus membros eram da elite política e 

letrada da época. Além disso, o fato de serem favorecidos economicamente e socialmente 

fazia com que o Instituto conseguisse mais prestígio e crédito na visão internacional, 

legitimando ainda mais seus discursos e construções identitárias.58 É importante 

observarmos, também, que nesse momento os intelectuais eram constantemente atrelados 

ao mundo político, sendo desembargadores, juízes, diplomatas, professores, e havia assim 

uma forte relação entre o pensamento intelectual e a atuação política. Como afirmam 

Neves e Machado “a atividade intelectual se confundia com a política”.59 A partir disso, 

ressaltamos que os o Instituto – no período imperial – não estava apartado das tensões 

políticas que ocorriam no Império. Pelo contrário, nesse período as discussões do IHGB 

abordavam diversas vezes questões que ocorriam no exterior da Instituição e também 

influenciavam nelas, a partir da atuação de seus membros.60 

 Essa relação entre os membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a 

monarquia, afirma Prado, funcionava como uma via de duas mãos: enquanto o Estado 

monárquico financiava as atividades e as viagens, doava bolsas para pesquisas, cedia 

espaços para as atividades do Instituto (como o Paço Imperial), o IHGB deveria ser fiel à 

monarquia, e assim escrever uma História brasileira que elogiasse e exaltasse a figura 

imperial. 61 

                                                 
56 GUIMARÃES, Luís Salgado. “Nação e Civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o projeto de uma nação nacional”. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro: vol.1, 1988, p. 9. 
57 FERREIRA, Aline Pessato. A soma de luzes na construção da felicidade pública e a reflexão sobre o 

passado português: política e história na Revista do IHGB (1838-1889). Campinas, SP : [s. n.], 2009. 
58 GUIMARÃES, op. cit.  
59 NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira; MACHADO, Humberto Fernandes. O Império do Brasil. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 274. 
60 TREVISAN, op. cit. p. 20. 
61 PRADO, Maria Ligia Coelho. Emblemas de Brasil Em La Historiografía Del Siglo XIX: Monarquia, 

Unidad Territorial y Evolución Natural. El Colegio de México, 2009. 
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 Para a construção dessa coesão identitária almejada pelos membros do IHGB, 

conhecimentos de História e Geografia eram essenciais, pois permitiam criar uma 

memória nacional específica. Como afirma Pollack, as memórias comuns conseguem 

reforçar a coesão social de um grupo não a partir da coerção e sim a partir de 

afetividades.62 Essas afetividades seriam construídas, principalmente, a partir do discurso 

dos historiadores.  Como afirma Lúcio Menezes Ferreira, a função do historiador, nesse 

momento, seria a de desenterrar monumentos históricos e geográficos, encontrar os fatos 

que seriam necessários para que enfim a História da Nação fosse construída.63 A ideia 

seria a de que essa nação devia ser atrelada a uma busca por progresso e à civilização e, 

afirma o autor que esses discursos que produziriam a coesão nacional tinham dupla função 

política, em que além de forjar a nacionalidade brasileira, essas construções iriam criar 

uma etnologia nacional idealizada, que seria: 

capaz de apagar ou acomodar as diferenças de uma sociedade formada por 

distintas ‘raças’, pela incômoda presença de populações escravas e negras; para 

um Estado que se pretendia a encarnação da civilização dos trópicos, caber-

lhe-ia, pois pintar uma imagem civilizacional digna de ser veiculada para as 

Repúblicas latino-americanas, para os Estados europeus e sobretudo para as 

elites do país.64 

 A partir desse trecho, podemos observar que ao criar uma identidade nacional e 

coesa brasileira, outras identidades e diversos grupos podem ser dela excluídos e os 

historiadores, afirmando serem imparciais e possuidores da verdade, ocupavam funções 

que abriam possibilidades para a exclusão de certos grupos. A função desses pensadores 

era a de elaborar uma História Oficial – que seria patrocinada pelo Estado monárquico e 

escrita pela elite do período.  

 Como afirma Armond, 65 a visão histórica do período que foi predominante foi a 

de Von Martius, que afirma uma história patriótica entendendo como essencial a questão 

racial no Brasil. Armond cita que Martius apresenta esta maneira de ver a raça: ele 

considera que os negros e índios são subordinados e inferiores em relação ao português. 

Em sua perspectiva, a particularidade brasileira se dá em relação a miscigenação dessas 

raças, sendo que cada uma delas influenciaria a constituição da identidade a partir de 

                                                 
62 POLLACK, Michel. “Memória, esquecimento, silêncio”. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro: Vol.2, 

n.3, p 3. 
63 FERREIRA, Lúcio Menezes. Vestígios de Civilização: A Arqueologia no Brasil Imperial (1838-1877), 

200F. Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-graduação em História, Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 2002, p. 20. 
64 Ibidem, pp. 20-21. 
65 Armond, op. cit., p. 67.  
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certos elementos morais: o espírito descobridor seria herdado do português, enquanto que 

o desenvolvimento físico seria devido a herança negra e índia. A história brasileira 

deveria focar, como afirma Armond, ao estudar Martius, “no aprimoramento das três 

raças”.66 Assim, a miscigenação deveria ser estudada pelo IHGB. O indígena, portador, 

na opinião dele, de uma natureza primitiva, precisava ter sua língua analisada, seus 

comportamentos e religiosidades estudados e tabelados. Havia a necessidade, em sua 

opinião, de entender a colonização portuguesa no Brasil e como o império ultramarino 

funcionava, para inserir a nação brasileira em uma relação internacional ocidental. Por 

fim, sobre a questão negra Von Martius afirma muito pouco, ressaltando a necessidade 

do estudo da condição de importado dos negros, de seu comportamento e formação 

moral.67 

 Essa maneira de entender a nacionalidade brasileira a partir da miscigenação foi 

extremamente forte no período Imperial, vigorando essa forma de construir a identidade 

do Brasil. Essa tese, inclusive, é considerada por muitos pensadores como a primeira 

tentativa de desenvolver uma historiografia brasileira, sendo ela a precursora na criação 

do mito da democracia racial.68 

 Outro aspecto importante na questão da criação de uma identidade nacional no 

período da monarquia se dá em relação ao que Prado69 afirma como a interligação entre 

três conceitos: grandeza nacional, território e Monarquia. Nesse sentido, aponta a autora 

que havia uma diferença entre a nacionalidade brasileira e as identidades dos países 

vizinhos da América Latina. Ela afirma que o resto da América do Sul, na visão dos 

membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, era algo fragmentado. Assim, 

visando se contrapor a essa fragmentação, a narrativa que engloba os conceitos de 

território, Monarquia e grandeza nacional visava ressaltar a importância do Império como 

o responsável por manter a ordem e a unidade nacional e territorial do país. Dessa forma, 

a construção discursiva dos membros do IHGB considerava a Monarquia responsável por 

impedir a separação territorial do Brasil.70 

                                                 
66 Ibidem, p. 28. 
67 Ibidem, pp. 28-30. 
68 REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio 

Vargas, 2000, p. 26 
69 PRADO, op. cit. 
70 Ibidem, pp. 30-32. 
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 Por fim, ressaltamos que a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

surgiu a partir de interesses políticos da criação de uma coesão nacional. Além disso, 

observamos que o Império, principalmente a partir de D. Pedro II, incentivou e participou 

do funcionamento desse Instituto. Nesse período, as visões históricas que impactavam o 

discurso nacional eram influenciados principalmente a partir dessa ligação entre a nação 

e a Monarquia e também a partir de ideais raciais que – como afirmaremos 

posteriormente, na última parte do capítulo 3 e na conclusão - impactaram na constituição 

do racismo no Brasil e do mito da democracia racial. Entendemos, então, que no período 

imperial o IHGB já constituiu aspectos identitários para a nação brasileira, mas como 

focamos, nessa monografia, na República, iremos apresentar as particularidades do 

Instituto e da construção da identidade nacional no período da Primeira República.  

 

2.2 A PRIMEIRA REPÚBLICA, O IHGB E E A BUSCA PELA IDENTIDADE 

  

 Como afirma Trevisan,71 os ideais republicanos estavam presentes no cenário 

brasileiro há muito tempo, mas somente a partir de 1870 é que a República tornou-se uma 

alternativa viável. Isso devido as transformações sociais, políticas e econômicas que 

ocorreram no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, como o movimento 

Abolicionista e a abolição da escravatura, as migrações internas, a imigração europeia, a 

Guerra do Paraguai, o deslocamento do centro da cafeicultura do Vale do Paraíba para o 

Oeste Paulista, a absorção de ideais do Liberalismo e do Cientificismo, os conflitos entre 

o Estado, a Igreja Católica e os segmentos militares. 72 

 De acordo com esse autor, e concordamos com ele, esses aspectos atingiram a 

monarquia brasileira, fortemente fundamentada na mão de obra escrava e na grande 

propriedade agrícola. Esse período, então, seguiu-se do fim do Império no Brasil, e a 

República foi instaurada a partir da tomada do poder pelos militares em 15 de novembro 

de 1889. Com a proclamação desse novo regime político, os membros do IHGB sentiram 

um período de incertezas e instabilidades,73 considerando que eles eram fortemente 

                                                 
71 TREVISAN, op. cit., p. 32. 
72 Idem.  
73 Ibidem, pp. 32-33. 
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apegados à figura de D. Pedro II e que o governo no período do Império financiava grande 

parte das pesquisas e viagens feitas pelos membros do Instituto.  

 Com a República, grande parte dos subsídios que o IHGB recebia foram cortados 

pela metade nos anos de 1892 e 1893. 74 Além disso, nesse período o Instituto esteve 

prestes a ser fechado, pois um ministro do governo (não citado na Revista) defendeu a 

dissolução do Instituto e que todo o seu acervo fosse doado para a Biblioteca Nacional.75 

Outro aspecto é que com a instauração da República, os critérios para admissão de novos 

membros para o IHGB também se transformou: até então, no período Imperial, para ser 

admitido como membro era necessário somente que a pessoa interessada demonstrasse 

uma suposta suficiência literária.76 Porém, com os cortes recebidos pela instituição no 

período republicano, os intelectuais do IHGB determinaram que, para que um novo 

membro fosse admitido, ele deveria comprovar sua “suficiência literária”, mas também 

pagar uma joia para entrada no valor de 20.000 réis e uma taxa semestral de 6.000 réis.77 

 Outra questão é a de que foi criada, nesse período, a categoria de Sócios 

Beneméritos do IHGB, que seria um título especial conferido para certos membros que 

“por sua avançada idade, consumado saber e distinta representação, estejam no caso de 

dar credito ao Instituto em circunstâncias de justificar a escolha”.78 Assim, esses membros 

eram fortemente incentivados a dar financiamento ao Instituto. Percebemos, a partir disso, 

a dificuldade financeira que o Instituto passou a sofrer a partir da República, mas essas 

políticas financeiras obtiveram sucesso, e a renda do instituto consegue ser suficiente para 

que ele permanecesse aberto.79 

 Além dessas dificuldades financeiras, comentamos, na sessão anterior, da forte 

relação que existia entre os intelectuais do IHGB e a figura de D. Pedro II. Assim, com o 

fim da monarquia, os membros encontram-se sem o apoio pessoal que a figura do antigo 

imperador lhes conferia. 80 A partir disso, percebe-se, inicialmente, que os integrantes do 

Instituto não apoiam o regime Republicano. Eles apresentam-se, nesse período inicial, 

como neutros em relação à política, aspecto profundamente diferente ao que existia no 

                                                 
74 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1944, p. 430. 
75 Ibidem, 1644, p. 431. 
76 TREVISAN, op. cit., p. 34. 
77 HRUBY, Hugo. Obreiros diligentes e zelosos auxiliando no preparo da grande obra: a História do Brasil 

no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1889-1912). Porto Alegre, 2007, p. 40. 
78 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1890, p. 632. 
79 TREVISAN, op. cit., p. 36. 
80 CALLARI, C. R. Os Institutos Históricos: do Patronato de D. Pedro II à construção do Tiradentes. In: 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 21, nº 40, 2001, p. 65. 
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período do Império. Neste, os membros assumiam abertamente o apoio à Monarquia, e 

escreviam histórias que louvavam esse regime político e seu líder - D. Pedro II. Na 

República, por sua vez, os intelectuais do Instituto assumem uma posição afastamento 

das questões políticas, afirmam-se como portadores do conhecimento científico, portanto, 

neutros. Isso pode ser percebido pela questão de que um membro do IHGB - o barão 

Homem de Mello - sugeriu que o Instituto saudasse o novo dirigente político Marechal 

Deodoro, sugestão negada pelos outros intelectuais que eram membros do IHGB.81  Outro 

aspecto é que os membros não sabiam se esse regime republicano iria permanecer. Eles 

pensavam que talvez isso fosse algo passageiro e que, em breve, a Monarquia voltaria a 

dirigir o país politicamente. 82 Essa postura dos membros mostrou-se presente nos anos 

iniciais da República. Com o passar do tempo, porém, os intelectuais do IHGB 

perceberam que o novo regime político iria permanecer e, por isso, precisavam adaptar-

se aos novos tempos. Outra relação que fez com que o Instituto se aproximasse dos 

dirigentes políticos da República foi devido a questão econômica - verba que o Estado 

passou a ceder à Instituição. 83 

 Assim, o presidente do Instituto Olegário Herculano de Aquino e Castro - 

presidente entre os anos de 1891 e 1906 - visou rearticular a aproximação do IHGB com 

a esfera governamental do período e, também, com a classe política. 84 Guimarães85 

afirma que após a presidência dos marechais, a postura de isolamento e afastamento do 

Instituto em relação à política começou a se transformar, algo que pode ser percebido, por 

exemplo, a partir do fato de que Prudente de Morais - o primeiro presidente civil da 

República brasileira - ao assumir a presidência, recebeu uma Comissão do IHGB para 

cumprimentá-lo. Em reciprocidade a esse ato, o então presidente brasileiro compareceu à 

Sessão Magna de Aniversário do ano de 1894 do Instituto.86 Essa aproximação, ressalta 

Trevisan87 foi crucial para a continuação do padrão elevado de investimentos na pesquisa 

e nas viagens dos membros do Instituto, pois sem o financiamento do Estado o IHGB 

conseguiria manter suas atividades, mas com dificuldade. Esse mesmo autor afirmou que, 

                                                 
81 Idem.  
82 Ibidem, p. 66. 
83 TREVISAN, op. cit. p. 35. 
84 Idem.  
85 GUIMARÃES, Manoel Luis Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, p. 5-

27, 1988. 
86 Ibidem, p. 25. 
87 TREVISAN, op. cit., p. 35. 
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com essa aproximação, houve um aumento de 100% dos investimentos do Estado 

direcionados a essa Instituição e que os membros do IHGB, por sua vez, em troca desse 

investimento, deveriam disponibilizar o seu acervo ao governo.88 

 Da mesma forma que havia uma preocupação do governo imperial em construir 

uma nacionalidade brasileira, os líderes políticos do período republicano entendiam a 

História como necessária para a criação de legitimidade do novo governo. Nesse sentido, 

Ribeiro 89 ressalta que com a instauração da República, havia uma ausência de uma 

tradição republicana, de uma identidade que se diferia - em algum aspecto - da tradição 

monárquica. A partir disso, o governo - em aproximação com a instituição do IHGB - 

incentiva os intelectuais do período a construírem mitos e origens comuns, aspecto que 

seria legitimado com a afirmação da História como uma ciência que seria neutra e 

portadora da verdade. Outra transformação discursiva que passou a existir com a 

República foi a relação do Instituto e a religião. No período imperial, o tema da Igreja 

Católica aparecia de forma constante nas Revistas do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, algo que deixou de ocorrer com a República. 90 Além disso, a questão das três 

raças, tema recorrentemente defendido no período do Império passa a aparecer de forma 

menor no período republicano, principalmente devido a abolição da escravatura. 

Percebemos, então, que, apesar da relutância inicial dos membros do Instituto em 

aceitarem o novo regime republicano instaurado em 1889, com o passar dos anos a 

instituição foi se adequando e adaptando à República.  

 Apesar dessa recente aliança entre IHGB e a República, é importante ressaltarmos 

que o apego existente ao antigo imperador permaneceu. Uma razão pela qual isso se dá é 

a de que muitas pessoas que eram membros do Instituto no período da Monarquia 

permaneceram como membros na República.91 Uma demonstração dessa continuação do 

afeto que possuíam pelo D. Pedro II é que o IHGB enviava - todos os anos - cartas de 

parabéns para o antigo monarca na data de seu aniversário. Além disso, no ano de sua 

morte - 1891- o Instituto optou por ficar em luto por sete dias em homenagem a ele.92 

                                                 
88 Ibidem, p. 36. 
89 RIBEIRO, Mariana dos Santos. Construindo histórias e memórias: o IHGB e o IAGP em meio às 

celebrações do centenário do movimento pernambucano de 1817. 337f. Tese (Doutorado em História). 

Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura do Departamento de História do Centro de 

Ciências Sociais da PUC-Rio, PUC-RIO, Rio de Janeiro, 2012, pp. 4-5. 
90 CALLARI, op. cit., p. 67. 
91 CALLARI, op. cit. pp. 67-68. 
92 Idem.  
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 Podemos perguntar-nos se os dirigentes políticos da República não se opuseram a 

essa política de memória que permanecia no Instituto em relação ao antigo dirigente. 

Sobre isso, Callari ressalta que “uma vez que a Monarquia não representava mais nenhum 

perigo, tratou-se de amalgamar a história num grande continuum, reverenciando a figura 

do imperador deposto e o papel histórico desempenhado pela Monarquia.” 93 

Concordamos com essa interpretação e, nesse sentido, podemos observar a relação do 

impacto da política nos discursos do IHGB, discursos estes que construíam a História 

nacional que refletiria de maneira direta na questão da criação da nacionalidade. Um 

aspecto que podemos perceber é a conciliação que os membros fazem com a figura do 

antigo imperador D. Pedro II: eles não confrontam a figura dele com a dos novos 

representantes políticos. Eles continuam a manter uma boa relação com o antigo líder 

político e, também, se aliam com os dirigentes republicanos. Assim, percebemos uma 

relação de conciliação nas visões do IHGB.94 Além dessa postura, entendemos que os 

temas desenvolvidos pelos membros do Instituto em relação à República seriam atrelados 

a da ideia de que o período republicano seria a continuação da monarquia, que por sua 

vez seria a continuação do período da colonização. Como ressalta Lucio Ferreira: 

“delineava a ideia de uma continuidade harmônica entre as representações do passado, as 

expectativas do presente os projetos para o futuro”.95 Assim, percebemos a ideia de 

progresso e continuidade que existiam nos discursos dos membros do IHGB e que 

impactavam na maneira que eles escreviam a História. 

 A partir dessa parte de nossa monografia, entendemos que com a República o 

Instituto passou por transformações primeiramente econômicas e também em relação a 

maneira que lidava com a escrita da História. Além da questão da ideia da continuidade, 

entendemos que a partir da República aspectos que eram enfocados no momento da 

Monarquia passam a aparecer menos recorrentemente no período republicano. Em 

contrapartida, percebemos, no IHGB desse regime, uma forte aparição de personagens 

gregos e romanos, aspectos que serão explorados no terceiro capítulo. Esses diversos 

temas de diferenciação entre os períodos monarquista e republicano aparecem nas 

Revistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, publicação trimestral do Instituto. 

 

                                                 
93 Ibidem, p. 66. 
94 FERREIRA, Lucio. Op. cit., p. 110. 
95 Ibidem, p. 112. 
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2.3 DISCURSO E PODER: AS SESSÕES MAGNAS DE ANIVERSÁRIO  

  

 O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi fundado em 1838. Para a 

divulgação das atividades dos membros dessa instituição, em 1839 houve a criação da 

Revista desse Instituto (RIHGB). É importante afirmarmos que, como ressalta Hruby,96 

as revistas históricas fundadas nesse período do século XIX em todo o mundo possuíam 

um papel importante na manutenção ou transformação dos modelos e padrões que iriam 

existir nas nações. Além disso, entendemos como importante a ideia da História como 

uma ciência, nesse período. Esse ideal foi o que permeou os conteúdos das publicações 

das revistas históricas em um âmbito geral e também na especificidade da Revista do 

IHGB. De acordo com Rollie Poppino, esta revista do Instituto era a principal publicação 

científica no território brasileiro e, assim, acabou por fixar o padrão intelectual do 

Brasil.97 

 Percebemos e entendemos essa revista como um instrumento de investigação 

interessante e importante para a compreensão do pensamento intelectual do período. 

Outra autora, Alice Canabrava,98 afirma que essa Revista do Instituto é imprescindível 

para que entendamos a formação da História no Brasil e da história brasileira. 99 Ela, 

desde o momento de sua criação, como aponta Lucio Ferreira, é um importante local de 

debates, propostas políticas, considerando que boa parte de seus membros eram ligados à 

política do período.100 

 Sobre o funcionamento dessa revista, ressalta Hruby que ela era – inicialmente – 

publicada em peridiocidade trimestral, mas após 1864 ela se torna semestral. 101 Além 

disso, Callari afirma que – considerando o forte apoio do Estado monárquico e posterior 

apoio da República – a RIHGB nunca deixou de ter suas revistas publicadas.102 Esta 

publicação é considerada como uma das mais antigas revistas de toda a História do 

                                                 
96 HRUBY, op. cit., p. 19. 
97 POPPINO, Rollie. Um século da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. RIHGB, v. 314, 

p. 303, 1977. 
98 CANABRAVA, Alice. Piffer. Apontamentos sobre Varnhagen e Capistrano de Abreu. Revista de 

História, São Paulo, v. 43, n. 88, p. 417-424, out./dez. 1971. 
99 Ibidem, p. 418 
100 FERREIRA, Lucio, op. cit., p. 96. 
101 HRUBY, op. cit., p. 20. 
102 CALLARI, op. cit., p. 60. 
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Ocidente, afirmam Lucia Guimarães e Birgitte Holten, devido a sua periodicidade que era 

ininterrupta.103 

 A partir disso, entendemos a importância de analisarmos esse documento, que era 

altamente valorizado pelos intelectuais do período, e que impactava na construção 

imagética do que seria o intelectual, o brasileiro, o Brasil. Outro aspecto que 

consideramos necessário explicar é que a Revista, como aponta Hruby, é organizada a 

partir de duas partes: na primeira parte há artigos e a divulgação das pesquisas dos 

intelectuais e membros do instituto, além de possuir documentos históricos que o Instituto 

havia recolhido. A segunda parte possui atas das sessões periódicas que ocorreram no 

IHGB. Nesta segunda parte havia a transcrição de discursos proferidos nas reuniões e 

também a transcrição de propostas dos sócios e da diretoria, assim como pareceres das 

comissões de trabalho, obras e documentos enviados e recebidos. 104 

 Nesse sentido, ressaltamos que, apesar de que entendamos que a Revista é 

constituída por diversas partes, havendo a publicação de artigos de viagens científicas, 

artigos sobre viagens, sobre histórias regionais e, também, a publicação de todas as atas. 

Porém, entendemos que o recorte de nossa pesquisa é grande – 1889-1930 – e que as 

Revistas do IHGB são também extensas (variando de 300 até 1200 páginas). Assim, 

optamos por focar em uma sessão específica presente nessas revistas: a Sessão Magna de 

Aniversário. Optamos por essa parte da Revista, pois – após uma leitura geral de todas as 

partes da RIHGB – percebemos uma maior recorrência da aparição de personagens gregos 

e romanos, e também de trechos em latim, nesta sessão da Revista. Considerando que o 

nosso foco é trabalhar a relação entre passado e presente, a relação dos Usos do Passado 

nessas revistas do Instituto, optamos, então, por delimitarmos nosso recorte à essa parte 

da Revista.  

 As Sessões Magnas eram reuniões do Instituto que aconteciam uma vez ao ano, 

para comemorar o aniversário do IHGB. Nessa reunião os membros se reuniam, jantavam 

e comemoravam e ouviam o discurso de três intelectuais: o Presidente do Instituto, O 

Primeiro Secretário e também o Orador oficial do IHGB. Esses discursos eram transcritos 

em sua totalidade e eram publicados na RIHGB. Essa instituição foi fundada no dia 21 de 

                                                 
103 HOLTEN, Birgitte.; GUIMARÃES, Lucia, Maria, Paschoal. O Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, a Real Sociedade dos Antiquários do Norte e o Dr. Peter Wilhelm Lund: a suposta Presença 

escandinava na Terra de Santa Cruz e a ciência. In: Encontro de 1997 da Latin American Studies 

Association, Continental Plaza Hotel, Guadalajara, México, 17-19 de abril de 1997, p. 03. 
104 HRUBY, op. cit., pp. 22-23. 
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outubro de 1838, e a Sessão Magna de Aniversário ocorria nesse dia. Porém, quando D. 

Pedro II presidiu uma sessão do Instituto em 15 de dezembro de 1849, a data de 

comemoração da Sessão Magna passou para este dia.105 Novamente, percebemos, a partir 

disso, o apego dos membros ao antigo imperador. Em 1889, com o advento da República, 

os intelectuais da instituição optaram por não realizar a comemoração de aniversário do 

Instituto. Ainda assim, após 1890 ela volta a ocorrer, ainda na data 15 de dezembro. A 

partir de 1906, porém, a data de comemoração deixa de ser 15 de dezembro, e volta para 

a data de fundação do Instituto, 21 de outubro. Considerando que a data da comemoração 

sempre foi no segundo semestre, as atas das Sessões Magnas de Aniversário estão sempre 

presentes no segundo volume da publicação – referente ao segundo semestre. 106 

 Colocamos ênfase na questão de que – nessa pesquisa – visamos estudar as 

RIHGB principalmente do período da Primeira República. Neste período, foram 

publicados 84 volumes da Revista, porém utilizamos somente 39 publicações, devido ao 

fato de que utilizamos somente o segundo volume, onde está presente a Sessão Magna 

Aniversária. Ainda assim, entendemos que seriam 42 volumes, mas uma edição não 

possui a Sessão Magna (ano 1889), outra não está disponível no site (ano 1923), e, por 

fim, as outras duas não mencionavam o passado clássico (anos 1899,1916), foco de 

interesse em nossa pesquisa. Essas revistas estão disponíveis para download ou para 

serem acessadas de forma online no site do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(https://ihgb.org.br/). Elas também estão disponíveis para a leitura na sede do Instituto, 

na cidade do Rio de Janeiro, mas a leitura que realizamos para essa pesquisa foi feita a 

partir do download das revistas do site.  

 Ainda que estudemos o período da Primeira República, entendemos que o 

surgimento do IHGB e da Revista foi no período imperial e, por isso, consideramos como 

importante realizarmos essa genealogia e apresentarmos as diferenças que existem entre 

os dois períodos. Afirma Lilia Schwarcz107 que, a partir do momento da instauração da 

República, começaram a aparecer ensaios, nessas revistas do Instituto, com afirmações e 

posturas de “cientificidade” e “neutralidade”, principalmente em relação aos primeiros 

anos do regime republicano. Concordamos com essa autora e entendemos que isso se 

relaciona com a questão de que os membros do IHGB, inicialmente, não terem ficado 

                                                 
105 HRUBY, op cit., p. 34. 
106 Ibidem, p. 36. 
107 SCHWARCZ, L. M. As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um Monarca nos Trópicos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 
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entusiasmados com a mudança de regime, como afirmamos anteriormente. Outra questão 

é a de que, enquanto anteriormente havia uma construção discursiva dentro das Revistas 

que apresentava o Brasil de forma coesa e ordenada, percebe-se, afirma a autora, que nos 

anos iniciais da República, o discurso se transforma para uma postura mais pessimista em 

relação ao presente e ao futuro.108 

 Apesar dessas mudanças, entendemos que com a consolidação da República, 

como apresentamos anteriormente, o IHGB muda de postura, apoiando o regime e, assim, 

afirma a ideia de uma continuação progressiva entre o Império e a República, e continua 

a tentar construir uma identidade para a nação brasileira.  

 Como essa identidade seria construída? Seria construída, entendemos, a partir de 

discursos. Não discursos naturais e que possuíssem a verdade sobre a identidade 

brasileira. Não entendemos que o discurso seja algo dado e natural, mas algo construído 

historicamente, que influencie e crie relações de poder e que possua a intenção de alcançar 

certos objetivos como a coesão nacional. Entendemos que esses discursos criam 

naturalizações e que elas devem ser questionadas, e que nunca chegaremos a uma verdade 

ou a uma origem, pois essas construções discursivas criam camadas no documento que 

constroem representações sobre o passado.109  Acreditamos, a partir o que apresentamos, 

que no caso do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a construção discursiva visava 

criar uma identidade nacional a partir de ideais como a Europa, a América Latina e 

também a Antiguidade Clássica, temas que serão abordados no próximo capítulo.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Ibidem, p. 166. 
109 FOUCAULT, M. “Nietzsche, a genealogia e a história”. Op. cit.  
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3. A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL NAS REVISTAS DO IHGB 

A PARTIR DOS CLÁSSICOS 

 

Na sociedade burguesa, o saber torna-se uma arma 

nas mãos dos poderosos. A verdade sempre lhes 

pertence. Mas não se trata simplesmente da 

apropriação do saber. É também a própria ciência 

que se constitui para legitimar a dominação, que 

deve ser questionada.  

Margareth Rago 

 

Neste terceiro capítulo analisaremos as Sessões Magnas de Aniversário do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, visando entender como se constrói a 

articulação entre o presente republicano no final do século XIX e o passado greco-

romano, e como os usos do passado impactaram na construção de uma identidade 

nacional brasileira. Para tanto, optamos por dividir o capítulo em quatro partes: a primeira 

está relacionada com o capítulo anterior, pois apresentaremos como os discursos se 

diferenciam entre o período do Império - com Dom Pedro II – e o período 

da Primeira República. Após essa relação entre os dois períodos, focaremos, no segundo 

subcapítulo, nas maneiras com as quais os membros do Instituto se relacionavam com a 

história no período republicano e como o passado clássico impactava nessas visões e nas 

construções de mundo do IHGB. Nesse sentido, no terceiro momento discutiremos as 

relações entre os clássicos e a ciência. Por fim, no quarto momento articularemos os três 

tópicos anteriores e analisaremos como os intelectuais buscaram criar uma unidade 

nacional a partir do passado greco-romano.  

 

3.1 O PASSADO CLÁSSICO NO IMPÉRIO E NA REPÚBLICA 

 

 Apresentaremos, nesta parte do capítulo, uma discussão sobre questões políticas 

e suas relações com os clássicos, explorando os aspectos discursivos presentes na Revista 

do IHGB com o objetivo de analisar em que aspectos se diferenciam ou se aproximam na 

mudança do período imperial para o republicano. Iniciamos pelo período imperial. Nesse 

momento, os pensadores clássicos já se faziam presentes nas Sessões Magnas, ressaltando 

que Cícero, Tucídides e Homero eram as presenças mais recorrentes. Ainda assim, 
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percebemos que certos personagens como Aquiles, Hercules e Hector apareciam nesse 

período, algo que não observamos na República. Na seleção correspondente ao período, 

encontramos dez frases em latim apresentadas nas Sessões Magnas, e nenhuma delas 

possuía tradução. No período republicano, por sua vez, percebemos que diversificou a 

presença dos pensadores gregos e romanos, além dos já mencionados Cícero, Heródoto, 

Homero, Tucídides, notamos a presença de Xenofonte, Tito Lívio, Platão, Aristóteles. No 

que tange as frases em latim, nesse período, nas Sessões Magnas de Aniversário, 

encontramos vinte e nove, de autoria de filósofos e pensadores do passado romano. 

Somente sete delas possuíam tradução, o que fez com que entendêssemos que a língua e 

a cultura latina eram parte do discurso erudito, ou seja, os membros do IHGB e os leitores 

da Revista tinham o latim como parte constitutiva de sua postura intelectual. Além da 

citação de nomes importantes da Antiguidade e da língua quase sempre no original, há 

também algumas estruturas linguísticas em que as relações do presente com o passado 

clássico eram estabelecidas de forma direta, como “augustas romanas”,110 ou “panteão 

das mais adiantadas nações do globo.”111 Assim, percebemos uma presença mais 

recorrente do passado clássico no período Republicano, sendo que das revistas por nós 

analisadas, somente em uma não havia menção alguma aos gregos e romanos.  

 Os discursos das Sessões Magnas de Aniversário, em que os clássicos aparecem, 

são escritos pelo presidente e pelos oradores do IHGB. No período imperial chamaram a 

nossa atenção trechos do orador José Tito Nabuco de Araujo e do presidente Joaquim 

Norberto de Souza e Silva, pois neles havia uma maior incidência de referência ao 

passado greco-romano. Araujo era um escritor, e em suas obras trata de aspectos como a 

morte de D. Pedro II, a Fundação do IHGB, revoluções do período regencial. Joaquim 

Norberto de Souza e Silva, por sua vez, era um poeta e romancista brasileiro, tendo 

discutido, entre vários temas, a história brasileira.  

 Como nesse período o Instituto possuía como seu protetor o imperador, é comum 

elogios ao monarca. Das dez vezes que encontramos os elogios nas Sessões Magnas, em 

dois deles o passado clássico está presente: 

 [D. Pedro I] que neste momento orgulha a nação com o seu preclaro renome 

nos atheneus da Ásia, visitando sob o céu de Smyra, nas margens do Méles, 

um dos 7 berços do immortal Homero.112 

 

                                                 
110 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, número 78, publicado em 1915, p. 798. 
111 Ibidem, número 53, publicado em 1890, p. 574. 
112 Revista do Instituto Histórico e Geográfico, número 39, publicado em 1876, pp. 505-506 
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Péricles em Athenas, Augusto em Roma, Luiz XIV na França, D. José I em 

Portugal, Carlos III na Espanha, Leão X na Itália, e tantos outros não se 

distinguiram mais com a coroa que lhes alcançara o nascimento ou a fortuna, 

do que com os louros que lhes lucrou a protecção outorgada as letras, mas 

Vossa Majestade Imperial eclypsa todas essas glórias.113   

 

 José Tito Nabuco de Araujo proclamou o primeiro discurso. Nele, há a menção de 

que o Imperador do Brasil orgulha sua nação, por conhecido “nos ateneus da Ásia”. 

Apesar de não mencionar, o Imperador foi conhecido nesse local por ter viajado lá. É 

interessante apontarmos que, ao apresentar a palavra “ateneus”, que também significa 

liceus, o autor ressalta a ideia de que a figura de D. Pedro II seria apreciada em diversos 

locais de conhecimento da Ásia. Consideramos como importante também, a menção a 

Homero. Esse autor é retomado, pensamos, para enfatizar a importância do local em que 

D. Pedro II era renomado, para valorizar ainda mais sua figura, pois até em um local que 

era um dos berços de Homero o então Imperador seria apreciado. Já no segundo trecho 

observamos uma certa linearidade. Acreditamos que, com a retomada da antiguidade 

clássica, o autor visava enaltecer a figura do Imperador, pois eles consideravam Péricles 

e Augusto como grandiosos, e se D. Pedro II é comparado com esses personagens, e ainda 

é considerado como superior, é porque o intelectual aprecia fortemente o líder político e 

também o elogia com sábio.  

  A República, por sua vez, foi alvo de crítica dos membros do Instituto e, com 

isso, a relação do antigo Imperador com o passado clássico foi readaptada: com a 

República o imperador começa a ser atrelado a figura de um intelectual, apagando os 

traços de figura política. Ressaltamos em nossa análise, então, que as menções aos 

clássicos, à língua latina permanecem no período republicano, mas com transformações. 

De forma semelhante, algumas temáticas dos discursos do Império permanecem na 

República, como a questão de que o IHGB contribui para o desenvolvimento do Brasil. 

Porém, percebe-se um maior patriotismo e ideal de necessidade de progresso, 

principalmente a partir de discursos que ressaltam o valor da nação brasileira. Para 

analisarmos as semelhanças e diferenças do período imperial e republicano em relação 

aos clássicos, os discursos por nós selecionados continuam sendo do presidente do IHGB 

Joaquim Norberto de Souza e Silva (presidente do período de 1881-1890) e do presidente 

do IHGB Olegário Herculano de Aquino e Castro (presidente entre 1891-1904).  

                                                 
113 Ibidem, número 43, publicado em 1880, pp. 498-499 
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  Inicialmente, a oposição à República é aparente: em 1890 o então presidente 

Joaquim Norberto de Souza Silva afirmou que: “a República a ninguém perdoou. Fez 

rolar todas aquelas cabeças que encerravam as mais nobres ideias.” 114 Discursado e 

publicado em 1890, esse trecho demonstra que com o novo regime republicano foi visto, 

por alguns, como uma instituição que censurava as ideias. Nesse discurso ainda – o 

presidente do IHGB afirma que o Instituto é um “campo neutro, onde não entra a 

política.” 115 Diferentemente do aspecto do Império, como apresentamos, em que havia 

um aberto apoio ao monarca, no início do período republicano os intelectuais optaram por 

afirmarem-se como neutros, afastados de questões que se relacionavam a política. Porém, 

com o tempo o Instituto relaciona-se mais fortemente com os novos dirigentes 

republicano, mas o apreço que eles sentiam pelo antigo dirigente continuava a existir. 

Esse apego ao imperador pode ser percebido na frase que era o lema do IHGB: “Auspice 

Petro Secundo Pacifica Scientiae Occuopatio”116 Essa frase, proferida em seu discurso 

pelo presidente Joaquim Norberto de Souza Silva, não possui tradução. Em português 

pode ser traduzida como: sob o auspício de Pedro II, a ocupação da ciência pacífica. 117 

A palavra auspício remonta da expressão latina “avis spicium”, que literalmente significa 

“observar as aves”. Isso referia-se ao ritual de extrair prenúncios, presságios, 

pressentimentos a partir da observação dos voos ou cantos dos pássaros. Assim, os 

sinônimos de auspício seriam “presságios, prenúncios”. Logo, percebemos que D. Pedro 

II era uma pessoa, na visão dos membros do IHGB, visionária. E, outro aspecto a ser 

ressaltado é a questão da ciência. Há, nesse trecho, uma defesa da utilização da ciência 

como forma de ocupação mental, e de espaços concretos. A partir disso, com essa questão 

do intelecto, interpretamos que – diferentemente do império – a utilização do passado 

clássico na República, em relação ao Imperador, é feita para construir uma figura 

intelectual, e não mais um líder político. Há uma construção que traz a erudição latina, 

mas a frase só faz sentido no contexto moderno do início do período republicano. Esse 

tipo de fusão é parte constitutiva dos discursos e indica os novos perfis que vão se 

formando das antigas lideranças.     

 Da mesma forma em que novos perfis estão se formando na República, 

observamos também que certos pensadores do passado clássico do império deixaram de 

                                                 
114 Ibidem, número 53, publicado em 1890, p. 531. 
115 Ibidem, p. 561. 
116 Ibidem, p. 420. 
117 Tradução nossa.  
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aparecer no período republicano. Nos discursos da Sessão Magna do Império em três 

trechos observamos a menção de Hercules, Aquiles e Ulisses: 

ao imaginar e calcular a magnitude dos trabalhos de Hercules, que aspiram-se, 

não é tanta a sabedoria bebida nos livros: é mais e melhor que isso, é em nome 

do amor de nossa pátria, de nosso Brasil. 118 

 

Economista politico e financeiro abalisado, jurisconsulto profundo, 

administrador provecto, homem de honra, typo de lealdade inabalável em suas 

convicções [...] Primou sempre, como aconselhado de moderação, de luta sem 

tréguas, mas só no campo legal. [...] A unidade oposicionista era um Hercules, 

e como que achava aquelle balsamo encantado com que, no fim dos combates, 

curavam de súbito suas feridas certos cavalheiros privilegiados dos romances, 

e dos cantos dos bardos nas guerras e pelejas da meia idade! 119 

 

Em Rocha havia combinação de Achilles com Ulysses: em Firmino 

predominava Achilles até com a sua vulnerabilidade pelo calcanhar, porque de 

fina susceptibilidade e irritável. [...] Foram ambos grandes nas campanhas da 

tribuna universal, mas Justiniano Rocha era de mais largos e inspirados planos 

para comandar em chefe.120  
 

Todos os três trechos foram proferidos por Joaquim Norberto de Souza e Silva. O 

primeiro relaciona a questão dos trabalhos de Hércules com os trabalhos dos intelectuais 

do Instituto que desejavam criar uma história nacional. Entendemos, por isso, que 

afirmavam que seu trabalho era grande, difícil de ser executado e extremamente 

importante, assim como os de Hércules. Chamamos a atenção para a questão de que eles 

consideram os livros, o intelecto importante, mas ressaltam a importância de ir além da 

inteligência. Isso, no período republicano, não está presente. No segundo trecho o orador 

comenta sobre um membro, o Sousa Franco. Primeiramente cita seus atributos, 

ressaltando seus feitos, e chama a atenção para a luta, mas não no campo físico, mas 

somente no legal. O que esse membro estaria fazendo era acabar com a ignorância, pois 

era um intelectual e, nesse discurso, havia acabado de publicar um livro. Assim, Silva 

comenta que Franco era um lutador como Hercules, mas não no sentido físico, mas – 

analisamos - intelectual. Da mesma forma, Firmino e Justiniano Rocha, no terceiro trecho, 

são comparados com personagens do passado clássico. Enquanto um é somente Aquiles, 

Rocha é a junção de dois personagens vistos como grandiosos. Enaltecer essas pessoas 

do presente com personagens do passado não era algo neutro, mas tinha propósitos. 

Entendemos que, com essa ligação, e com a utilização de Aquiles, Ulisses e Hercules, no 

período imperial havia a busca por criar relações do presente com o passado que eram 

                                                 
118 Ibidem, número 34, publicado em 1875, p. 424. 
119 Ibidem, número 38, publicado em 1878, p. 428. 
120 Ibidem, número 42, publicado em 1882, p. 336. 
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baseadas na mitologia e em um escrito de Homero que era mítico. Ainda que essas figuras 

mitológicas apareciam, o fim disso era a de construir uma identidade atrelada a erudição 

e o combate militar. 

 A figura de Homero apareceu em discursos da Sessão Magna da República em 

dois trechos:  

Homero ou Virgilio, Tasso, Milton ou Corneille, são escriptores que na história 

ou na poesia assignalam uma época, simbolizam uma nacionalidade. 121 

é precisamente nessa intima união [...] das ideias e dos fatos [...] que consiste 

a grande obra da consciência e da verdade, desde as remotas eras, Heródoto, o 

fundador, o Homero da história, Tucídides, Xenofonte, Tito Lívio, Herder, 

Hume, Macaulay, Thierry, Michelet. 122 

 A partir desses dois trechos, proferidos primeiramente por Joaquim Norberto de 

Souza e Silva – como orador - e pelo presidente Olegário Herculano de Aquino e Castro, 

observamos que, no primeiro trecho, assim como no segundo, Homero é associado com 

outros intelectuais. Em ambos, ideias grandiosas como a nacionalidade e a “grande obra” 

são relacionadas com esses personagens. Ainda assim, enquanto no Império Aquiles e 

Ulisses aparecem, isso não ocorre na República, havendo a menção somente ao 

intelectual, ao criador da Ilíada e Odisseia: Homero. A partir disso, entendemos que a 

relação entre passado e presente novamente se transformou entre o período imperial e 

republicano: a República não visou ancorar ideias de nacionalidade em personagens 

ligados à mitologia e a força, e sim a intelectualidade, a ciência. Hercules, Aquiles e 

Ulisses deixam de aparecer, e figuras com Cícero, Homero, Aristóteles, se tornam mais 

recorrentes. Isso, entendemos, devido a uma aproximação ainda maior com a ideia de 

intelectualidade, inclusive no caso da construção do novo discurso acerca do imperador 

nesse campo.  

 

3.2 PASSADO E PRESENTE NAS VISÕES DE HISTÓRIA NO IHGB 

 

 A questão de enaltecer os pensadores, a ciência e o intelecto estava relacionada 

com as visões de história que existiam no IHGB. Nessa segunda parte do nosso terceiro 

capítulo visamos apresentar a relação dos clássicos com a ideia de História que está sendo 

                                                 
121 Ibidem, número 59, publicado em 1896, p. 350. 
122 Ibidem, número 53, publicado em 1890, pp. 428-429. 
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construída. Os trechos selecionados são do orador, vice presidente e presidente do IHGB. 

Considerando que com o passar dos anos – e com o falecimento – há novos presidentes e 

oradores, os trechos são do então presidente Olegário Herculano de Aquino e Castro, 

promotor público e presidente do Supremo Tribunal Federal, do orador Affonso Celso, 

um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e do vice-presidente Senhor 

Marques de Paranaguá, político que atuou como senador. Temáticas recorrentes que 

apareciam nos discursos republicanos eram as de apreço à ciência, à razão e ao 

intelectualismo. Optamos por trabalhar, nessa divisão do capítulo, com três Sessões 

Magnas de Aniversário, pois entendemos que essas três impactaram e fizeram com que 

entendêssemos que certos tipos de visão da história estavam aparecendo no IHGB e como 

isso se relacionava com o passado clássico, especificamente. Ainda assim, ressaltamos 

que a temática da História aparece em dezessete, das trinta e nove revistas que analisamos. 

Dos trechos selecionados, todos são do século XX. O mais antigo data de 1902, enquanto 

que o mais recente é de 1917. Esses anos chamaram nossa atenção, pois no século XIX 

não vimos a relação direta entre a construção da História e o passado clássico. A partir do 

século XX, porém, a ideia de Cícero de História Mestra da vida é mais recorrente, assim 

como frases que relacionam a construção histórica com o passado clássico. 

 Em 1902 o presidente do IHGB – Olegário Herculano de Aquino e Castro – 

afirmou que: 

a história, esta grande mestra da vida, na expressão de Cícero, testemunho 

irrecusável do tempo [...]. A história tem por escopo a verdade, e como meio 

de atingi-la, o supremo encargo de acompanhar a marcha progressiva da 

humanidade. 123 

 A partir desse trecho observamos que o autor considera que a história é a grande 

mestra da vida, que tem como fim a verdade e que o alcance dela se relaciona com a 

questão do progresso. A história mestra da vida é vinculada ao ideal de que podemos nos 

espelhar nos bons exemplos do passado, para aprendermos com eles e também podemos 

observar os erros da História para não os repetirmos no presente. Além disso, aparece a 

ideia de progresso da nação. Para eles é a partir da concepção histórica de Cícero que é 

possível chegar a verdade. Dessa forma, entendemos que no IHGB a visão de história 

engloba diversos elementos, como a verdade, neutralidade e imparcialidade, e também 

relaciona isso com questões da ideia de Cícero e do progresso. Assim, Cícero, importante 

político do período da República romana contribui para a continuação do progresso do 

                                                 
123 Ibidem, número 65, publicado em 1902, p. 427 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6685709445419650054__msocom_1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6685709445419650054__msocom_1
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Brasil rumo à civilização. A partir disso, nossa análise entende as visões de história do 

Instituto eram permeadas e construídas em conjunto com comparações e relações com o 

passado clássico.  Passado que seria atrelado à neutralidade, objetividade, verdade. Sobre 

essa questão da verdade, em 1915, O secretário Senhor Conde de Affonso Celso, 

discursou:  

Ilustrados consócios – Aedem veritatis studiose costruimus – com essa 

belíssima legenda, criada pelo talento de nosso insigne orador, início o meu 

oitavo relatório. Com aplicação construímos um templo à Verdade.124  

 A partir desse trecho, percebemos a questão da Verdade, utilizada – ressaltamos 

– com um V maiúsculo, símbolo que, interpretamos, remete a questão de que há somente 

uma verdade, que não há divergências ou outras possibilidades de interpretação. Há uma 

volta ao passado nos discursos e ela é feita construindo a ideia de história dos intelectuais. 

Nesse trecho a frase “com aplicação construímos um templo à Verdade”, impacta na visão 

do que eles gostariam de construir, entendemos, na nação: um templo clássico que estaria 

fundamentado em ideais já apresentados, como o de civilização, progresso, ciência e que 

estariam baseados em algo considerado grandioso: o passado latino e, por isso, a frase em 

latim. 

 Por fim, ressaltamos que esse progresso era visto como uma tocha que seria 

transmitida de civilização para civilização, ininterruptamente, sempre rumo ao futuro, ao 

progresso. Affonso Celso, presidente do IHGB, afirmou – em relação ao progresso - que: 

“a semelhança do que ocorria nos famosos jogos de Olympia, o facho aceso passa de mão 

em mão sem extinguir-se: lampada tradunt”. 125A partir desse extrato, a língua latina pode 

ser traduzida como “tocha/luz transmitida”126, no sentido em que a luz efetivamente seria 

capaz de acabar com as trevas da barbárie, da ignorância, rumo à civilização. Ainda que 

Cícero não tenha sido citado, o passado greco-romano continua aparecendo, dessa vez 

com a relação dos jogos olímpicos e da língua latina, uma junção no mínimo curiosa. Essa 

relação nos leva a pensar que para os intelectuais do IHGB, ao menos nas Sessões 

Magnas, não há diferenciação entre os gregos e os romanos, sendo que ambos se misturam 

nos discursos para formar a nova nação, enaltecendo o progresso. Tal progresso era 

bastante específico, tinha um caminho, passava de mão em mão, transmitida do Oriente 

                                                 
124 Ibidem, número 78, publicado em 1915, p. 629. 
125 Ibidem, número 82, publicado em 1917, p. 840. 
126 Tradução nossa.  
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para a Europa Ocidental, no decorrer de sua história e, mais adiante, da Europa Ocidental 

para América.  

 

3.3 O BRASIL, A CIÊNCIA, O INTELECTO 

 

 A partir da leitura das fontes, percebemos que os ideais de ciência do IHGB não 

estavam circunscritos somente ao âmbito brasileiro, por isso, nesse terceiro ponto da 

nossa analise, comentaremos sobre a relação entre a ciência e sua relação com o passado 

greco-romano. Um primeiro ponto a se observar é que a construção de uma perspectiva 

de intelectualidade é feita em contraposição com a ideia de força, tomando o passado 

clássico como referência. Em dois trechos dos discursos das Sessões Magnas podemos 

observar essa relação entre intelecto e força: 

Houve tempo e nações diversas em que soberbo procurar firmar-se o 

predomínio da força entre a superioridade da inteligencia illuminando o mundo 

com o fulgor dos seus raios. Registra a história em páginas brilhantes os 

memoráveis séculos de Péricles e Augusto, de Leão X e Francisco I, de Luís 

XIV e Napoleão o Grande, cujos nomes simbolizam ainda hoje a preeminencia 

do gênio, do fascínio da sciência e o florescimento das artes, ou a majestade 

do poder, peso das armas e o esplendor das vitórias com esforço ganhas em 

sangrentas lutas. 127 

 

De que valem as glorias efêmeras e ruidosas, tão cruamente disputadas pela 

audácia ou pela ambição, pelo ódio ou pelo crime, pelas impetuosas paixões 

de um Alexandre, assassino de Clito, de Cesar, degolador dos Nervios ou de 

Napoleão, carrasco de Enghien, ante as conquistas pacíficas e perduráveis da 

ciência de um Galileu, de Newton, Herschel, Laplace, Jenner, Fulton, 

Humboldt e tantos outros a quem deve o mundo as maravilhas da civilização 

nas mais altas manifestações da atividade humana? Qual desses truculentos 

heróis de gladio e sangue mereceu jamais o esplêndido elogio que ao insigne 

Benjamin Franklin, oráculo da sciência e campeão da liberdade, dedicou a 

justiça do tempo da concisa e entusiástica epigrafe de Turgot: Eripuit caelo 

fulmen, sceptrumque tyrannis. 128 

 

 No primeiro trecho, retirado do discurso de Olegário Herculano de Aquino e 

Castro, na Sessão Magna de Aniversário de 1899, observamos que a questão da 

inteligência é afirmada como superior a força. Ressaltamos que, ao citarem os pensadores, 

prosseguem de forma cronológica. Nesse sentido, acreditamos que isso corrobora com a 

ideia de uma história linear, que avança para o progresso, conforme já apontamos. Além 

                                                 
127 Ibidem, número 62, publicado em1899, pp. 408-409. 
128 Ibidem, número 58, publicado em 1895, pp. 400-401. 
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disso, a relação feita entre os intelectuais, o passado glorioso e os pensadores mais 

contemporâneos, funda uma ideia de ciência.  

 No segundo trecho, observamos a valorização do conhecimento em contraposição 

às paixões, às questões vistas pelo autor como irracionais. Esse discurso foi proferido por 

Olegário Herculano de Aquino e Castro, em 1895, e nele observamos um aspecto 

importante: ao citar Alexandre, Cesar, Napoleão, demonstra que eles possuíam 

conhecimento sobre a história dos outros locais ocidentais, para poder criticar os 

personagens que, em suas visões, contribuíram de forma não positiva para a história. 

Além disso, ao citar Galileu, Newton, Herschel, Laplace, Jenner, Fulton e Humbolt, 

apresenta conhecer o saber científico vinculado à Europa. Esse saber também era atrelado 

à América, como podemos analisar com a citação ao pensador estado-unidense Benjamin 

Franklin. De forma semelhante aos pensadores europeus, ele é louvado pelo seu 

conhecimento. Assim, compreendemos que esse saber americano também repercutia no 

território e nos intelectuais brasileiros. Por fim, nosso último apontamento em relação a 

esse trecho se refere a parte final. Aquino e Castro cita uma frase em latim do economista 

francês Anne Turgot. Poderíamos traduzi-la como “tirou o raio do céu e o cetro dos 

tiranos.” Após pesquisarmos o significado dessa frase,129 encontramos que ela fazia 

referência a Franklin, estando escrita em um pedestal de um monumento dedicado ao 

pensador, e que se relaciona com a descoberta do para-raios e com a relação à sua atuação 

política visando a democracia, em oposição aos tiranos. Assim, percebemos que ideal de 

ciência era valorizado no IHGB, citando não somente historiadores, mas cientistas de 

todo o mundo ocidental.  

 Entendemos, então, que os intelectuais do IHGB conheciam pensadores de outros 

locais do ocidente, portanto, ao citá-los, visavam criar uma identidade que inserisse o 

Brasil como pertencentes a um contexto ocidental. Nesse contexto, América Latina 

também estava inserida, na visão dos membros do IHGB. O Primeiro Secretário Henrique 

Raffard cita, em 1895, que: 

O Sr. Conselheiro Thomaz Ribeiro levantou-se para externar os mais 

lisonjeiros conceitos em relação à República Argentina, ao Brasil e Portugal, 

depois agradeceu sua nomeação assegurando ao Instituto todo o seu 

concurso.130  

 

                                                 
129 Disponível em: https://www.dicionariodelatim.com.br/eripuit-coelo-fulmen-sceptrumque-tyrannis/. 

Acesso em: 25/10/2018. 
130 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, número 59, 1895, p. 425. 

https://www.dicionariodelatim.com.br/eripuit-coelo-fulmen-sceptrumque-tyrannis/


53 

 

 

 

 A partir desse extrato do documento, entendemos que nesse trecho o Sr. 

Conselheiro Thomaz Ribeiro, um pensador argentino, agradece o fato de ter sido 

nomeado como um dos novos membros. Ele, então, agradece sua própria pátria, Portugal 

e o Brasil. Entendemos que esse agradecimento a nação portuguesa se dê pelo apreço que 

os intelectuais possuíam pelo intelectual D. Pedro II, devido ao fato de que, enquanto 

protetor do IHGB – no império – financiava pesquisas no Brasil de membros tanto 

brasileiros, como estrangeiros. Além disso, nessa mesma Sessão Magna de Aniversário, 

o recém-nomeado membro, Thomaz Ribeiro, faz um pequeno discurso. Em um trecho 

desse discurso ele afirma que:  

“aquel ilustre Monarca protector del Instituto, de quem há podido decirse, 

como de Marco Aurelio, que su vocacion era la ciencia y sus instintus lo 

elevaban hacia las esferas de la razon pura.131  

 

 Nesse trecho de Thomaz Ribeiro percebemos que há um forte apreço à D. Pedro 

II. Compara o imperador do Brasil a Marco Aurélio, imperador romano, conhecido por 

seus tratados filosóficos. Assim, o passado romano foi utilizado nesse contexto para 

enaltecer a imagem do monarca na contemporaneidade, ou seja, os ideais da 

intelectualidade, do saber, aparecem para valorizar D. Pedro como uma figura tão grande 

como Marco Aurélio, colocando o Brasil entre os grandes intelectuais, indicando a 

presença da ciência e conhecimento.  

 Posicionar o Brasil no cânone intelectual ocidental era, portanto, recorrente. 

Affonso Celso, o presidente do IHGB de 1930, por exemplo, comentou, na Sessão Magna 

de Aniversário deste ano que:  

Essa magna cultura que nos deu ao mundo os Aristóteles, os Newton, os 

Laplace, os Lavoisier; e ainda nos nossos dias os Pasteur, os Roentgen, os 

Marconi; e porque não acrescentar também a essa gloriosa plêiade os Rios 

Branco, os Oswaldo Cruz, os Ruy Barbosa, cada qual na sua esfera de 

atividades, nossos, muito nossos, luzeiros do Brasil e da América. 132  

 

 É interessante observar que Affonso Celso menciona ‘os’ transformando os 

indivíduos em sujeitos de conhecimento, ou seja, ao afirmar ‘os Aristóteles’ indica que 

no mundo há muitos sujeitos proeminente, assim como haverá no Brasil para serem 

saudados.  Ao mesmo tempo que há essa construção discursiva, mais uma vez notamos a 

perspectiva evolucionista: o início da civilização, do saber, na visão dos intelectuais do 

IHGB, se dá a partir da Grécia Antiga. Assim, entendemos um uso da antiguidade 

                                                 
131 Ibidem, p. 426. 
132 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, número 107, publicado em 1930, p. 800. 
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clássica, sendo ela vista como o local de origem do conhecimento, de berço da 

humanidade. Iniciando a longa listagem de sábios da humanidade, Affonso Celso aponta 

Aristóteles, filósofo grego. Além dele, e de forma cronológica, diversos europeus. A 

partir disso, ressaltamos a relação de apreço em relação aos pensadores da Europa. Ainda 

assim, o autor cita que deveria acrescentar a esse hall de pensadores ilustres os 

personagens ilustres da história brasileira, como Rio Branco, Oswaldo Cruz e Ruy 

Barbosa. Nesse sentido, acreditamos que essa inclusão de brasileiros frente à ideia de 

intelectualidade europeia se relaciona com o projeto de nação que havia dentro do IHGB. 

Um projeto de nação que estivesse relacionada com o passado greco-romano e com a 

ciência.  

 

3.4 A CRIAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL 

 

 A questão que fica, portanto, é se os intelectuais do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, ao citarem o passado clássico, ideais de ciência, outras nações, 

outros pensadores, estavam visando construir uma identidade nacional brasileira. Desde 

o momento de sua fundação, um dos objetivos do Instituto seria o de criar uma história 

do Brasil e, um sentimento de nacionalidade. Nesse sentido, nessa parte final da 

monografia, visamos relacionar os tópicos anteriores e assim analisar como a utilização 

do passado greco-romano aparece na construção da nacionalidade brasileira.  

Em 1890, Joaquim Norberto de Souza Silva, o presidente do IHGB do período, 

cita nomes de membros que estavam na Sessão Magna de Aniversário daquele ano:  

Luiz Correa Teixeira de Bragança, desembargador Antonio José Duarte [...] 

Marques de Nazareth, brigadeiro Estevão José Carneiro da Cunha [...] 

constituíram uma vasta galeria de retratos dignos sem a menor dúvida de 

figurar no pantheão das mais adiantadas nações do globo.133 

 

 Ao citar esses membros, afirma que eles fazem parte de um conjunto de pessoas 

que são dignos de figurarem no panteão. Assim, faz referência a um passado clássico, 

sendo o panteão o conjunto de deuses ou o templo devotado aos deuses. Dessa forma, 

entendemos que considera os intelectuais do IHGB como tão dignos que podem ser 

considerados como deuses do conhecimento. Ressaltamos, então, o conhecimento, a 

                                                 
133 Ibidem, número 53, publicado em 1890, p. 574. 
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ciência, para a valoração da nação brasileira. A citação aos deuses ainda assim é atrelada 

ao laico, e não ao religioso, pois eles desejavam construir um Brasil intelectual. Outro 

aspecto que nos chamou a atenção foi o fim do trecho: “mais adiantadas nações do globo”. 

Além de considerar esses membros como grandes pensadores, dignos de estarem em um 

panteão, Souza ressalta que esse templo de deuses não se restringe ao Brasil, sendo 

composto por intelectuais de todo o mundo, relacionando, assim, a nação brasileira em 

um contexto mais amplo, ocidental. Além disso, o autor utiliza o termo “mais adiantadas 

nações”, o que nos leva a interpretarmos uma noção de progresso, evolução, em que há 

nações menos desenvolvidas e nações mais evoluídas. A identidade que eles visavam 

construir para o Brasil estaria atrelada, a partir da concepção dessas pessoas, às nações 

civilizadas, ou seja, visavam um Brasil evoluído, desenvolvido intelectualmente e que 

lutava contra o atraso intelectual.  

 Entendemos que esse parâmetro seria criado a partir da ciência, sendo ela a 

medidora dos graus de progresso de um povo: “são as instituições científicas e literárias 

verdadeiro termômetro da civilização de um povo.” 134 Os intelectuais do IHGB 

acreditavam que esse ideal poderia ser apreendido por diversos setores brasileiros, assim 

Olegário Herculano de Aquino e Castro afirmou: 

Dizia o poeta Lucrécio, em conceituosos versos comparando a força da 

vontade à ação lenta e poderosa da branda gota de água incessante cavando a 

dura rocha: vincit omnia constantia... Nonne vides etiam guttas in saxa cadentis 

Umoris longo in spatio pertundere saxa? Os estudos históricos que constituem, 

como sabeis, o posto essencial do elenco do Instituto, tem sido em toda a parte 

e em todos os tempos objeto da particular atenção dos homens ilustrados, 

verdadeiros fanães da opinião, preceptores da sociedade, a quem toca a elevada 

incumbência de educar os povos nas lições proveitosas do passado e guiá-los 

com a segurança que só dão o estudo, a observação e a prática da vida, na longa 

e escabrosa senda do porvir. 
135 

 

 O trecho é bastante claro na missão dos membros do Instituto: ensinar a história 

ao povo e guia-los para um futuro seguro. Esse ensino visaria expandir a ideia do que 

deveria ser a identidade brasileira, com os ideais já citados: fazendo parte de um conjunto 

ocidental de civilização, com evolução, progresso, e sendo isso baseado na ciência, na 

inteligência e nos gregos e romanos. Ressaltamos que, a partir da leitura das fontes, 

acreditamos que o IHGB considerava a história como um aspecto extremamente 

                                                 
134 Ibidem, número 66, publicado em 1903, p. 306 
135 Ibidem, número 61, publicado em 1898, p. 729-730 
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importante para a construção da identidade nacional, pois ela mostraria os acertos e erros 

do passado e apresentaria as possibilidades do futuro. Ele cita uma frase em latim, que 

pode ser traduzida como: “a constância vence tudo. Não vê que as gotas do líquido, ao 

caírem nas rochas, furam-nas após um longo período de tempo?”136 Traz, em seu discurso, 

o poeta romano Lucrécio, e a partir da frase afirma que com persistência os objetivos são 

alcançados. Acreditamos que essa ideia seja proferida para reafirmar a necessidade de, a 

partir do esforço e da persistência, difundir a cultura e identidade brasileira. Os 

intelectuais do IHGB, então, visavam apresentar a história nacional para os diferentes 

setores da população.  

 Apesar desse desejo de abrangência, o mundo do IHGB se restringe ao contexto 

masculino, branco, europeu, e aspectos que fugissem disso não estavam englobados na 

identidade nacional construída por esses intelectuais, sendo que nem as e os indígenas 

nem as e os negros teriam espaço nessa constituição identitária. Em relação às mulheres, 

duas vezes elas apareceram em nossa documentação analisada:  

Analogamente à augusta romana, cujo supremo elogio consistia no domum 

servavit, lanam fecit, não praticou feitos extraordinários. Mas, hoje, na guerra, 

como na vida civil, raream façanhas excepcionais. 137 

Cabia às antigas sacerdotisas de Roma a honra augusta de conservarem 

perenemente acesa, ante o altar de Minerva, a chama sagrada que, si, por 

desgraça, extinta, só se reacendia aos raios do Sol. Além disso, guardavam elas 

o paládio, exerciam funções de conselheiras públicas, dirigiam aos céus preces 

constantes, consideradas eficacíssimas, para a salvação comum, e 

interpelavam não raro os dirigentes, incitando-os a permanecer vigilantes. 

Vigila, rex. Vigila… Programa análogo tem sido o nosso e se-lo-á pelo porvir 

adiante, pois ao Instituto sobejam desígnios e elementos para arrastar os 

tempos, cheio de serena, inabalável, invencível fé na Pátria.138 

 Ambos os trechos foram retirados de falas de Affonso Celso, presidente do IHGB 

entre 1912 e 1929. No primeiro discurso, o autor, ao comentar sobre as mulheres, 

comparam-nas com as mulheres de Roma. Afirma que, naquele período, o maior elogio 

às mulheres seria o de fiar e permanecer em casa. Isso está dito em latim, e poderíamos 

traduzir a frase como “servir a casa e fazer a lã”. Assim, aponta que a função das mulheres 

seria a de ficar no âmbito doméstico, e que elas, no passado, não realizaram feitos 

extraordinários, assim como na atualidade raramente realizariam feitos excepcionais. É 

importante ressaltar que sabemos que houve mulheres no contexto greco-romano em que 

as mulheres escreveram poesia ou tiveram participação, mesmo que indireta, na política, 

                                                 
136 Tradução nossa.  
137 Ibidem, número 78, publicado em 1915, p. 798. 
138 Ibidem, número 80, publicado em 1916, p. 839. 
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como, por exemplo, a imperatriz Julia Domna,139 e que poderiam ter sido citadas, mas, ao 

visarem reforçar o papel feminino como atrelado ao doméstico, apresentam uma visão da 

história focada também no mundo privado e em sua relação com as mulheres.  

 O segundo trecho trata da questão das sacerdotisas romanas. Essas sacerdotisas, 

conhecidas como as vestais, eram aquelas que cultuavam a deusa romana Vesta, que 

personifica o fogo sagrado, a cidade e a pira doméstica. Essa função era exclusivamente 

feminina, e as sacerdotisas não poderiam deixar o fogo do templo de Vesta se apagar. 

Elas tinham bastante prestígio, pois o fogo representava a permanência do modo de vida 

romano e de Roma e, caso ele apagasse, o Império Romano iria sofrer a ira dos deuses.140 

Entendemos que fogo representava toda a permanência e prosperidade de Roma. Assim, 

atrelamos a manutenção desse fogo como a manutenção de um modo, de uma identidade 

e uma vida romana. Além disso, há uma frase em latim que poderia ser traduzida como: 

“vigias, rei. Vigias”, reforçando, assim, para que houvesse uma vigilância delas e, por 

consequência, do fogo. Essa referência ao passado é feita para que haja uma ligação com 

o presente. O autor afirma que manter a chama acesa seria uma função que o IHGB visa 

assumir. Assim, enquanto uma função importante era destinada às mulheres, o presidente 

do Instituto a transforma em uma missão dos homens. Além dessa questão, ao mencionar 

que a função do passado de manter a chama acesa passa para o presente nos remete a ideia 

da pira civilizacional que passaria, na concepção dos pensadores, de uma civilização para 

a outra. Como comentamos, o projeto de identidade nacional estaria atrelado à uma ideia 

de civilização mais ampla do que o Brasil, entendemos, portanto, que há uma relação 

entre a chama que não pode ser apagada e a chama civilizacional. Por fim, o orador afirma 

que “ao Instituto sobejam desígnios e elementos para arrastar os tempos, cheio de serena, 

inabalável, invencível fé na Pátria.” Dessa forma, acreditamos que, ao afirmarem a 

invencível fé na pátria, os membros do IHGB ressaltam a função restrita a eles como os 

responsáveis por um projeto nacional, patriota, e que teria como protagonistas os homens, 

somente, sem espaço para o feminino.  

 A partir do estudo da documentação, percebemos uma relação entre o passado 

clássico e uma ideia ocidental de civilização em que história e progresso se fundem na 

                                                 
139 SILVA, Gilvan Ventura da. Ascetismo, gênero e poder no Baixo Império Romano: Paládio de 

Helenópolis e o status das devotas cristãs. História Franca, v. 26, n. 1, p. 82-97, 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/his/v26n1/a06v26n1.pdf>. Acesso em: 02/12/2018. 
140 XXVI SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH, 2011, São Paulo. ALONSO, Ana Carolina 

Caldeira. Religião, Sociedade e Gênero na República Romana Tardia: O Culto de Vesta, 2011.  



58 

 

 

 

construção de uma identidade nacional. Identidade essa que não alcançava todos os 

setores da população. As mulheres, os indígenas, os negros e os menos favorecidos 

economicamente e intelectualmente não seriam valorizados como os representantes do 

Brasil desejado pelos membros do Instituto. Ao utilizarem o passado clássico, 

ressaltavam personalidades que eles viam como ilustres, inteligentes, e elas seriam os 

símbolos nacionais, os heróis da nação que construiriam o que, em suas visões, deveriam 

ser modelos para os brasileiros. Além disso, ao voltar ao passado greco-romano e, a partir 

dele, citar diversos pensadores europeus, americanos e brasileiros, vemos uma ideia de 

chama do progresso civilizacional, em que certas civilizações seriam mais importantes, 

em suas visões, do que outras. Seriam mais valorizadas por possuírem aproximações com 

os ideais por eles defendido: os ideais de razão e ciência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Nessa monografia refletimos sobre um trema ainda pouco estudado no país, os 

usos do passado na Primeira República. Analisando a presença do passado clássico nas 

revistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no final do século XIX e início do 

XX, buscamos entender como a apropriação do passado antigo participou, em parte, da 

construção identidade nacional brasileira. Ainda que autores como Tavares141 tenham 

feito a análise da relação passado/presente no período da Primeira Republica nos livros 

didáticos do Colégio D. Pedro II, seu enfoque não foi nas Revistas do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, nossa documentação.  

 Para trabalharmos com as revistas do IHGB, e partir de questionamentos sobre a 

aparição de personagens do passado na atualidade, buscamos, no início discutir estudos 

criticaram a perspectiva de um mundo clássico congelado e distante temporalmente. Os 

autores que lemos contribuíram para entendermos que por diversos momentos e locais os 

gregos e romanos foram utilizados para legitimarem governos, nacionalidades, 

identidades. No caso do recorte estudado, observamos a utilização do passado feita 

principalmente por intelectuais e, para enteder melhor o fenômeno, recorremos às 

reflexões de Michel Foucault para tratar da História Intelectual do IHGB.  

 Nesse sentido, estudamos o Instituto, considerando seu funcionamento, as 

transformações e as permanências das ideias dos grupos de intelectuais que por ali 

passaram no final do século XIX e início do XX. A partir da genealogia do surgimento 

do IHGB, exploramos seu apreço e atrelamento com a monarquia, e seu choque e 

transformação com o período da República, observando, assim, os meandros da 

construção da identidade brasileira, desde o momento do Império até a República, com 

suas tensões e transformações.  

 Essas reflexões foram fundamentais para, ao final, analisamos a documentação 

selecionada, os discursos das Sessões Magnas de Aniversário do IHGB. Destacamos 

diversos trechos nos quais antigos gregos e romanos aparecem, assim como analisamos a 

constante utilização da língua latina para reforçar pontos de vista. Nos chamou a atenção 

as transformações entre o período monárquico e republicano, em especial no que diz 

respeito à figura de D. Pedro II e tipos de personagens gregos e romanos que apareciam. 

                                                 
141 TAVARES, André Luiz. op. cit.  
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Nossa análise indica que os antigos gregos e romanos estiveram presentes nos dois 

períodos, ainda que de maneira diferente. D. Pedro II era apresentado, nas Sessões 

Magnas do IHGB do período imperial, como uma figura intelectual e política, e os 

clássicos eram utilizados para enaltece-lo nos dois âmbitos. Na República, porém, a 

ligação do mundo grego e romano com D. Pedro é feita somente para ressaltar a figura 

intelectual, e não mais política. Além disso, ressaltamos a presença da noção de história 

mestra da vida, topos de Cícero e como ela articula as noções e relações entre os modernos 

e clássicos. Comumente pensadores do passado greco-romano eram relacionados a 

pessoas do presente, estabelecendo uma ideia de grandeza e de que seria com eles que os 

homens do presente deveria aprender, para assim progredir como nação, para se inserir 

em um contexto civilizado e ocidental. Nesse aspecto, abordamos também sobre como o 

IHGB visava inserir o Brasil no Ocidente, atrelando os antigos aos pensadores Europeus, 

Americanos. Isso, entendemos, sempre reforçando a ideia de inteligência e da ciência, 

aspectos que os membros do Instituto visavam enaltecer no Brasil.  

 Os gregos e romanos são, portanto, remetidos a origem da civilização, da tocha, e 

assim há uma linearidade de grandes intelectuais que contribuem para o progresso do 

mundo e do Brasil. Concluímos que essa utilização do passado clássico visava construir 

um certo ideal para o Brasil: uma nação onde o a modernização era vigente, em que o 

atraso intelectual, político e econômico era combatido. Essa construção, embasada no 

passado greco-romano, entendemos, existia para formar elementos de coesão entre os 

brasileiros. Para isso, os intelectuais do IHGB colocavam o Instituto, nos discursos das 

Sessões Magnas de Aniversário, como um local que persistia contribuindo para o 

desejado progresso do Brasil. Essa civilização brasileira que os membros da instituição 

visavam construir possuía a Europa como um modelo, mas não o único, pois havia 

também a América Latina e a América do Norte. A partir disso, entendemos uma relação 

de valoração de intelectuais do ocidente, nos discursos das Sessões Magnas de 

Aniversário. O foco dado pelos membros do IHGB era em cientistas, pensadores, pessoas 

atreladas à razão. 

 A partir disso, concluímos que os intelectuais do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro visavam criar uma identidade nacional brasileira no período da Primeira 

República e que estaria atrelada a ideais da ciência que perpassavam os europeus, 

americanos, e que se basearia fortemente na utilização de personagens e frases do passado 

clássico. Ainda assim, ressaltamos que essa construção identitária reforçava ideais da 
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mentalidade, da razão, deixando outros, como a força e os sentimentos, fora do foco. A 

identidade que os membros do Instituto visavam para o Brasil era de um país intelectual, 

letrado, sábio, científico e ancorado em uma história civilizacional que remontava aos 

clássicos.  

 A partir disso, ressaltamos que a historiografia foi de extrema importância para 

que analisássemos as questões do IHGB, sua relação com a identidade e com as visões da 

História. Ainda assim, com nossa análise do passado clássico no período republicano no 

IHGB, podemos entender as particularidades da construção nacional do Instituto: os 

membros dessa instituição visavam constituir o que seria o Brasil a partir de ideias do 

passado clássico, em que, ao voltarem ao passado e relacionarem-no com o presente, 

reforçavam personalidades e características intelectuais, científicas e literatas, para 

ressaltar justamente esses aspectos na identidade brasileira. Uma identidade que criticava 

a força, o sentimento, e que não valorizava personagens como os negros, indígenas, e as 

mulheres. Ao focarem no intelecto, afirmavam que somente certas pessoas poderiam ser 

o símbolo do Brasil: pensadores brancos, homens, cientistas, ocidentais.  
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