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Resumo: Este artigo tem por tema as relações entre história e literatura no Brasil do final 
do século XIX. Elas são abordadas a partir de uma discussão em torno da concepção de 
história dos historiadores, delineada com base na Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, e da concepção de história identificável na literatura de Machado de 
Assis – particularmente em crônicas da série “A Semana” (1892-1897). Seu objetivo é 
demonstrar a existência, entre os historiadores, de um pressuposto que se encontra 
questionado em Machado de Assis: o de que a história é feita pelos grandes homens.  
Palavras-chave: concepção de história, IHGB, crônicas de “A Semana”. 

 

 

 

 Cinco de outubro de 1908. Sob a presidência do Barão do Rio Branco, o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro inicia, às oito da noite, a sétima sessão ordinária do ano. 

Tendo por audiência um número expressivo de sócios1, o primeiro secretário perpétuo, Max 

Fleiuss, dá início aos trabalhos: lê a ata da sessão anterior, a qual é aprovada sem debate. 

Em seguida, o presidente comunica as perdas sofridas pelo Instituto desde a última sessão. 

Tratava-se, então, do comendador José Luiz Alves, falecido a 25 de setembro. Alves, como 

os demais sócios mortos ao longo de 1908, deveria ser objeto de elogio fúnebre a ser 

                                                 
1 Estavam presentes, além do mencionado primeiro secretário e do presidente: Visconde de Ouro Preto, Barão 
Homem de Mello, desembargador Antônio Ferreira de Souza Pitanga, Dr. Augusto Olímpio Viveiros de 
Castro, Conde de Afonso Celso, comendador Artur Ferreira Machado Guimarães, dr. Pedro Augusto Carneiro 
Lessa, general Gregório Taumaturgo de Azevedo, conselheiro Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque, 
general Emídio Dantas Barreto, Dr. Antônio Jansen do Paço, Carlos Lix Klett, barão de Alencar, José 
Francisco da Rocha Pombo, coronel Ernesto Senna, major Belisário Pernambuco, André Peixoto de Lacerda 
Werneck, Dr. Joaquim Xavier da Silveira Júnior, Eduardo Marques Peixoto, Drs. Alberto de Carvalho, 
Sebastião de Vasconcelos Galvão, comendador Tobias Lauriano Figueira de Melo e dr. Euclides da Cunha. 
“Sétima sessão ordinaria em 5 de outubro de 1908”. Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, 
tomo LXXI (1908), parte segunda, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1909, p. 558. Um total de 25 sócios, 
sem contar os quatro que tomam posse nesta sessão e não estão listados inicialmente na ata. Em vários 
momentos da década de 1890, as sessões realizaram-se com menos de dez sócios e raramente contavam acima 
de quinze.  
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realizado pelo orador, na sessão magna aniversária da fundação do Instituto, celebrada em 

21 de outubro2.  

 A leitura da ata da sessão anterior e a notícia dos falecimentos, se houvesse, eram 

via de regra os procedimentos iniciais nas sessões do IHGB. Cumpridos esses, a reunião 

podia seguir rumos distintos, dependendo das circunstâncias. Havendo sócios que 

comparecessem para tomar posse, eles eram logo conduzidos à sala das sessões, onde o 

presidente recebia-os com algumas palavras de boas-vindas. Seguiam-se os seus discursos 

de apresentação e um discurso de acolhida, proferido pelo orador. Caso contrário, podia-se 

passar à leitura do expediente ou dos pareceres das comissões, à votação desses pareceres 

ou à proposição de nomes para sócios. Na sétima sessão de 1908, quatro sócios tomam 

posse: Alexandre José Barbosa Lima, Luiz Antonio Ferreira Gualberto, Alfredo Augusto da 

Rocha e Norival Soares de Freitas. Antes que o fizessem, porém, o Barão do Rio Branco 

apresentou uma indicação unanimemente aprovada pelos presentes: “a inserção na acta de 

um voto de pezar pelo fallecimento de Machado de Assis, o illustre presidente da Academia 

Brazileira de Lettras”.3 

 O romancista, cronista, contista, poeta, dramaturgo, crítico Machado de Assis havia 

morrido em 29 de setembro, aos 69 anos. Não era membro do IHGB, daí a necessidade de 

votação para que um voto de pesar fosse inserido na ata da sessão de cinco de outubro de 

1908. A proposta de Rio Branco não foi a única manifestação do Instituto diante da morte 

do escritor. Na mesma sétima sessão, o segundo secretário interino, Augusto Olímpio 

Viveiros de Castro, leu a seguinte proposta, assinada por Euclides da Cunha e pelo Conde 

de Afonso Celso: “Propomos que se reedite no proximo numero da Revista do Instituto 

Histórico e Geographico Brazileiro ‘O Velho Senado’, de Machado de Assis, para que se 

                                                 
2 Entre 1849 e 1906, a Sessão Magna Aniversária foi realizada no dia 15 de dezembro, data que marca a 
primeira vez em que o imperador D. Pedro II presidiu a uma das sessões do IHGB e quando ele cedeu uma 
sala para as sessões ordinárias e para a biblioteca e arquivo. Em 1906, uma reforma dos Estatutos restabelece 
a celebração no dia preciso da fundação do grêmio. O primeiro secretário recém-eleito, Max Fleiuss, detém-se 
sobre tal alteração em seu “Relatório Anual”, cujo início oferece indícios assaz esclarecedores do sentido das 
mudanças: “Por muito tempo o aspecto do Instituto pareceu, não a poucos, o de uma instituição obsoleta, 
ankylosada pela vetustez, a psalmodiar (sic: palmodiar) em tom baixo victorias de outras eras, para as quaes 
se voltava com uma obstinação quasi enferma.” “Acta da Sessão Magna Commemorativa do 68º Anno da 
Fundação”. Revista do IHGB (daqui em diante, RIHGB), tomo LXIX (1906), parte segunda, Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1908, p. 453.   
3 “Sétima sessão ordinaria em 5 de outubro de 1908”. RIHGB, tomo LXXI (1908), parte segunda, 1909, p. 
559.  
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archive uma das mais bellas paginas da nossa historia contemporanea”.4 Esta, como a de 

Rio Branco, foi aprovada. “O Velho Senado”, publicado originalmente em 1895 na Revista 

Brasileira, de José Veríssimo, e republicado por Machado de Assis no volume Páginas 

Recolhidas, de 1899, foi novamente editado no tomo LXXI, parte primeira, da Revista do 

IHGB. Foi, então, antecedido de um artigo sobre “a individualidade do pranteado escritor”, 

de autoria do Conde de Afonso Celso. A “Nota” que o acompanha traz uma justificativa da 

publicação do texto: “É um trabalho historico, que embora já publicado alhures, está 

perfeitamente de accordo com os designios da Revista, na qual ficará para sempre 

lembrado”.5 

 “Uma das mais bellas paginas da nossa historia contemporanea” e “um trabalho 

histórico”. Para o olhar já acostumado à proximidade entre história e a literatura, para a 

compreensão já corriqueira de que a literatura é uma outra maneira de contar a história de 

uma sociedade, nada há a estranhar nestes dois qualificativos conferidos ao “Velho 

Senado” de Machado de Assis. O que o costume e o corriqueiro nem sempre deixam 

perceber, no entanto, é que história e literatura são nomes que não designam sempre as 

mesmas coisas. Que existem distintas concepções de história e distintas concepções de 

literatura. E que a escolha para reedição na Revista do IHGB deste texto específico do autor 

de Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade é presidida por uma 

determinada idéia de história, que era a dos historiadores de então e da qual, como veremos, 

se distancia aquela que pode ser encontrada na literatura de Machado de Assis.  

 

A CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA DOS HISTORIADORES 

 

 A morte de Machado de Assis veio encontrar o IHGB às portas de completar 70 

anos. Fundado em 1838 e funcionando “debaixo da immediata proteção de S.M.I. O Sr. D. 

Pedro II” durante o II Império, o Instituto acabara de eleger para sua presidência o Ministro 

das Relações Exteriores da República, Barão do Rio Branco. Sétimo presidente da 

instituição, José Maria da Silva Paranhos Júnior tomara posse em 30 de janeiro de 1908. 

Sua admissão ocorrera bem antes, em novembro de 1867, e fora justificada com o trabalho 

                                                 
4 Idem, p. 587. 
5 CELSO, Afonso. “Nota”. RIHGB, tomo LXXI (1908), parte primeira, 1909, p. 201.  
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Esboço biographico do general José de Abreu, barão do Serro-Largo, que se somou a 

outros escritos cujo tema eram as guerras da região do Prata, na década de 1820.  

 Em seu primeiro discurso como presidente, Rio Branco, a exemplo de outros sócios, 

enfatiza o caráter apartidário do Instituto Histórico, “calmo recinto” em que não penetram 

as paixões políticas.6 Exigências do momento. Já na primeira sessão magna aniversária 

realizada após o 15 de novembro, o então primeiro secretário interino, Dr. José Alexandre 

Teixeira de Melo, iniciava o seu relatório anual com uma construção em paralelo cujos 

opostos “aqui” e “lá fora” e as metáforas a eles relacionadas se tornariam recorrentes nos 

discursos dos anos seguintes. “Aqui”, um “campo neutro”, “o silencio de que [sic: quem] 

medita”, “a paz e a serenidade”, “a calma dos desambiciosos, que tudo antepõem ao 

conhecimento da verdade”, “a porfia incruenta e desinteressada”. “Lá fora”, “o ruído dos 

interesses desencontrados e antagonistas; o sorriso que mascára o rancor e o despeito”, “a 

paixão doudejante correndo atrás de phantasmas illusórios que a razão fria desvanece”.7 As 

quase duas décadas passadas desde a Proclamação da República não eram ainda garantia de 

estabilidade do regime e o IHGB, tido por “reduto monarquista”, esforçava-se por 

demonstrar a sua imparcialidade frente aos grupos em luta, insistindo nas imagens de 

serenidade, de culto da verdade e da justiça.  

 Se os tempos republicanos trouxeram novidades na relação do IHGB com o poder, 

impondo cautelas inéditas, as mudanças não pareciam afetar, porém, a visão do ofício do 

historiador. Rio Branco demonstra que os quarenta anos que o separavam do trabalho da 

juventude não alteraram significativamente o que se pode supor era a concepção de história 

subjacente a um livro denominado Esboço biographico do general José de Abreu, barão do 

Serro-Largo. Em 1908, justificando o prestígio do IHGB junto aos governantes e à 

população, afirma ser ele explicado  

 

pela importancia, pela nobreza e desinteresse da missão, que elle se impoz, de ir 
registrando (...) os feitos honrosos dos contemporaneos e pesquizando e 

                                                 
6 “Sessão de posse da directoria e das commissões permanentes em 30 de janeiro de 1908”. RIHGB, t. LXXI, 
parte segunda, 1908, p. 422-425. 
7 MELO, José Alexandre Teixeira de. “Relatorio dos trabalhos annuaes de 1889 e 1890 lido na sessão magna 
anniversaria do Instituto Historico e Geographico Brazileiro”. RIHGB, t. LIII, parte segunda, 1890, p. 561-
562. 
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divulgando tanto as acções gloriosas de nossos maiores como os desvios e erros 
que a nós e ás gerações futuras possam servir de estímulo e ensinamento.8 

 

 Não era certamente a primeira vez que se ouvia, em discursos pronunciados no 

Instituto, a associação entre história, registro e divulgação dos feitos dos grandes homens e 

ensinamento. A primeira fôra justamente no momento da fundação da associação, quando o 

primeiro secretário perpétuo do IHGB, cônego Januário da Cunha Barbosa, recitou um 

discurso em que, a par das justificativas da criação de um Instituto Histórico brasileiro, 

teceu variadas considerações sobre o que é a história e qual a função do historiador9.  

 Segundo o cônego Januário, a fundação do IHGB encontrava sua razão de ser no 

zelo pela glória da pátria, que não podia mais tolerar o esquecimento em que jaziam os 

fatos notáveis de sua história. Escrever a história é, então, antes de tudo, um ato de amor 

pela pátria, uma contribuição à glória da nação. Isto porque, diz-nos inicialmente Cunha 

Barbosa, uma história do Brasil escrita pelos membros de um grêmio como o IHGB estará 

“livre dos erros e das inexactidões que [...] a mancham em muitos impressos, tanto 

nacionaes quanto estrangeiros”.10 Mas as razões que fazem da escrita da história um ato de 

patriotismo dizem respeito antes e mais fundamentalmente ao próprio conceito de história 

do que à possibilidade de corrigir erros em obras dedicadas ao Brasil. É em função do que a 

história é, depreende-se do discurso de Januário, que cultivá-la torna-se uma demonstração 

de zelo patriótico.  

 O secretário perpétuo do Instituto expressava assim, logo de início, a estreita 

vinculação entre história e nação, que fez da história a história da nação e cuja configuração 

brasileira a historiografia tem investigado detidamente. Cunha Barbosa já apresenta 

algumas indicações do caminho que viria a ser trilhado, ao fazer alusão à ação dos 

bandeirantes e às guerras contra os inimigos externos, mais tarde convertidos em alguns dos 

pilares da construção da nacionalidade11. O que nos interessa aqui, todavia, não é tanto a 

                                                 
8 “Sessão de posse da directoria e das commissões permanentes em 30 de janeiro de 1908”. Op. citada, p. 
423.   
9 BARBOSA, Januario da Cunha. “Discurso”. RIHGB, t. I, n. 1, 1º trimestre de 1839, 2ª edição, 1856, p. 10-
21. Para uma análise detida de todo este discurso ver CEZAR, Temístocles. “Lições sobre a escrita da 
história: historiografia e nação no Brasil do século XIX”. Diálogos. Maringá, v.8, n. 1, p.11-29, 2004. 
Disponível em: http://www.dialogos.uem.br/viewarticle.php?id=142&layout=abstract Acesso em: 01 de julho 
de 2008. 
10 BARBOSA. “Discurso”, Op. citada, p. 10. 
11 Idem, p. 12. 
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concepção de história nacional erigida a partir do IHGB, mas apenas a concepção de 

história partilhada pelos historiadores brasileiros do século XIX. É inegável que, naquele 

momento, o Instituto era a principal instituição produtora do discurso historiográfico no 

Brasil, o que faz de sua Revista Trimensal uma fonte fundamental para a caracterização 

daquela concepção. E isto, como já dissemos, desde o seu primeiro número, o que nos traz 

de volta ao “Discurso recitado no acto de estatuir-se o Instituto Historico e Geographico 

Brazileiro, pelo secretario perpetuo Januario da Cunha Barbosa”.12  

 A história é aí definida nos termos de Cícero: ela é “a testemunha dos tempos, a luz 

da verdade e a escola da vida”.13 Termos preenchidos por sentidos bastante precisos no 

trecho seguinte, em que o cônego Januário indica quais as funções que, para uma instituição 

a ela dedicada, derivam de tal doutrina: “eternisar pela historia os factos memoraveis da 

patria, salvando-os da voragem dos tempos e desembaraçando-os das espessas nuvens que 

não poucas vezes lhes agglomeram a parcialidade, o espirito de partidos, e até mesmo a 

ignorancia”.14 O testemunho dos tempos oferecido pela história identifica-se ao registro dos 

fatos memoráveis da pátria, liberados de qualquer inexatidão. A preocupação com a 

verdade toma aqui a forma de um protesto contra o silêncio diante dos erros e julgamentos 

injustos divulgados, sobretudo, nas obras de estrangeiros. Ainda uma vez, portanto, o erro é 

condenado não somente por ser um erro, mas principalmente por afetar a honra da nação. 

 Se a história associa-se ao erro, na forma da negativa, visto ser obrigação do 

historiador depurá-la de inexatidões e buscar a verdade, uma outra associação negativa 

revela-se no discurso de Cunha Barbosa. Trata-se daquela entre história e obscuridade. 

Uma associação que nos traz de volta à própria definição de história, como podemos 

observar diversas vezes nesta profissão-de-fé inaugural dos historiadores brasileiros: 

 

Nós vamos salvar da indigna obscuridade, em que jaziam até hoje, muitas memorias da 
patria, e os nomes de seus melhores filhos.15 
(...). 
A fama dos grandes homens, rompendo as trevas da antiguidade, tem chegado a nós com os 
documentos de seus meritos acrisolados pela historia: ella assim premia a virtude muitas 

                                                 
12 Esta é a maneira pela qual o “Discurso” aparece designado no Índice. RIHGB, t. I, op. citada, p. 385. 
13 Idem, p. 11. 
14 Ibidem. 
15 BARBOSA. “Discurso”, op. citada, p. 12.  
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vezes perseguida, restituindo à veneração dos homens a memoria daquelles que della se 
fizeram dignos.16 
(...). 
E será pouco arrancar do esquecimento, em que jazem sepultados, o nome e feitos de tantos 
illustres Brazileiros, que honraram a patria por suas lettras e por seus diversos e brilhantes 
serviços? O desejo de dar vida aos benemeritos, que o nosso descuido tem deixado mortos 
para a gloria da patria e a estima do mundo, já se tem apoderado de alguns dos illustres 
socios deste nosso Instituto.17 

 

 “Salvar da indigna obscuridade”, “romper as trevas da antiguidade”, “arrancar do 

esquecimento”, “dar vida aos benemeritos”. Escrever a história é expulsar a obscuridade 

dos lugares aos quais ela não pertence, onde somente subsiste por descuido, por 

negligência, por uma indiferença repreensível. Escrever a história é fazer justiça aos nomes 

que são históricos porque pertencem àqueles que não podem ser esquecidos, porque 

pertencem àqueles que não podem morrer, ainda que já estejam mortos.  

 Esta associação negativa revela, como se conclui facilmente, uma vinculação 

estreita entre a história e o memorável – vinculação tanto ou mais persistente que aquela 

entre história e nação. A história dos historiadores brasileiros inaugura-se como o registro 

dos feitos memoráveis, dignos de viverem vida eterna. Um privilégio – o de ser digno de 

escapar à voragem dos tempos – cuja explicação também podemos encontrar no discurso 

do cônego Januário. Memoráveis, ilustres, beneméritos são todos aqueles que, por seus 

feitos e serviços à pátria, podem servir de exemplo às gerações seguintes. São todos aqueles 

que, modelos de virtude, a inspirarão em quem deles tomar conhecimento. São todos 

aqueles cujas ações merecem ser retidas porque devem ser imitadas. Sua dignidade para a 

história advém desta identidade entre memorável e exemplar, que faz da história o recolho 

dos grandes exemplos, dignos de serem imitados. 

 Uma concepção reiterada pelo próprio Januário, em seu relatório das atividades 

realizadas ao longo do ano de 1839. Então, ele faz menção à tarefa a que prometem se 

dedicar os sócios da instituição: “arrancar á voracidade dos annos, e ao desprezo da 

ignorancia os nomes e feitos de tantos Brazileiros, que tem honrado a patria, e que por isso 

devem viver em eterna lembrança”18 – revelando, então, que a tarefa primeira do 

                                                 
16 Idem, p. 16-17. 
17 Idem, p. 17. 
18 BARBOSA, Januário da Cunha. “Relatorio do Secretario Perpetuo”.RIHGB, t. I, n. 4, 4º trimestre de 1839, 
2ª edição, 1856, p. 272.  
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historiador não é a de contar os fatos como eles realmente aconteceram ou contar a história 

do passado da nação. Nem todos os fatos e nem todos os homens merecem a atenção do 

historiador. Somente aqueles que honraram a pátria têm direito àquela atenção. Restariam 

por definir quais seriam os feitos merecedores de tal qualificação, que credenciariam seus 

sujeitos a figurar nos livros de história. Uma definição, aliás, sempre passível de mudança, 

como se veria após o 15 de novembro19, mas sempre necessária enquanto se mantivesse a 

adesão àquela idéia de história.      

 Em um outro relatório anual, desta vez de 1856 e de autoria de Joaquim Manoel de 

Macedo, é possível observar uma ligeira mudança em relação às afirmações de Cunha 

Barbosa. O autor de A Moreninha exerceu o cargo de primeiro secretário do Instituto entre 

1852 e 1856 e de orador entre 1857 e 1882, data de sua morte. Foi pródigo em afirmações 

sobre a história, os historiadores, o IHGB e seus sujeitos e funções. No relatório 

mencionado, por exemplo, ele compara o IHGB às Vestais da Roma Antiga: assim como 

estas deviam velar pela perpetuidade do fogo sagrado, com igual desvelo deve fazê-lo o 

Instituto pela perpetuidade dos feitos da nação.20 

 As referências à Idade Antiga – e, como não poderia deixar de ser, à eternidade – 

repetem-se nas reflexões sobre a história, equiparada a Prometeu por também roubar uma 

chama divina para dá-la aos homens: a chama da imortalidade. A história é a única na terra 

a deter o poder de fazer o homem derrotar a morte, permanecendo sempre vivo sob o 

veredicto de benemérito ou ingrato, conforme o julgamento de suas ações face à pátria. 

Diferentemente de seu antecessor, portanto, Macedo entende que devem figurar nos livros 

de história não somente aqueles que honraram a pátria, mas também os que se 

notabilizaram por seus feitos reprováveis, como o traidor Domingos Fernandes Calabar, 

                                                 
19 Para as alterações na concepção de história nacional, trazidas pela Proclamação da República, ver 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: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
PUC-RS, 2007. [Dissertação de mestrado] Elas são o objeto de seu terceiro capítulo, intitulado “As histórias 
para a História do Brasil”. É importante destacar que Hruby também deteve-se  na concepção de história dos 
membros do Instituto no período pós-15 de novembro, ou seja, mais de sessenta anos após a inauguração do 
IHGB e o discurso de Januário da Cunha Barbosa. As conclusões a que chegou, apresentadas no segundo 
capítulo da dissertação, são semelhantes às apresentadas aqui. 
20 MACEDO, Joaquim Manoel de. “Relatorio do 1º Secretario”. RIHGB, t. XIX (6º da 3ª série), Supplemento 
ao tomo XVII, 1856, p. 91-122. 
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que ele estudaria em sua memória “Dúvidas sobre alguns pontos da história pátria”, lida ao 

longo de sessões de 185821. 

 Um outro “cultor das Musas”, o pintor, dramaturgo e diretor da Academia Imperial 

de Belas-Artes (1854-1857) Manoel de Araújo Porto-Alegre demonstra que não é somente 

nos discursos e relatórios oficiais do Instituto que se pode encontrar a expressão da 

concepção de história vigente. Em seu “Iconographia Brazileira”, publicado no mesmo ano 

do relatório supracitado, Araújo Porto-Alegre insiste na identificação entre história e 

memorável e na função que a ela daí advém, de servir de ensinamento às novas gerações22.  

 Em tom panfletário, o autor de Colombo invectiva contra o que chama de 

“criminoso egoismo” e que consiste em não reconhecer devidamente o legado dos 

antepassados, em não demonstrar gratidão pelos serviços das gerações precedentes, em não 

combater o esquecimento dos mortos. É, por outras palavras, o que Joaquim Manoel de 

Macedo havia dito em seu relatório anual de 1854: “O povo que não exalta seus heróes é 

indigno de os possuir”.23  

 Essas tendências desagregadoras têm sido combatidas, entende Porto-Alegre, por 

instituições como o Instituto Histórico, cuja criação coloca o Brasil entre “as grandes 

nações, que são aquellas que tem severos e proveitosos pensadores, estabelecem premios 

para os vivos e um culto especial para os mortos, estabelecem pantheões diversos, afim de 

que estes fallem às vistas do povo, e ao coração do homem intelligente”.24 Enganam-se, 

todavia, aqueles que pensam que os panteões são apenas de pedra e cal, que são apenas os 

monumentos, jazigos ou mausoléus. Eles “são também compostos de livros especiaes, cujas 

narrações edificam, como a palavra solemne da historia”.25 – Certamente não se enganam 

aqueles que identificam aí a concepção de história já expressa por Januário da Cunha 

Barbosa. 

 A história, um panteão feito de papel. E superior aos seus congêneres de pedra ou 

metal. Porquanto também o tempo é a sua matéria. Não o tempo presente, mas um tempo 

idêntico ao seu contrário, idêntico à sua supressão: a eternidade. As estátuas podem ser 

                                                 
21 Idem, p. 92. 
22 PORTO-ALEGRE, Manoel de Araújo. “Iconographia Brazileira”. RIHGB, t. XVII (6º da 3ª série), n. 24, 
1856, p. 349-375. 
23 MACEDO, Joaquim Manoel de. “Relatorio do Primeiro Secretario”. RIHGB, t. XV (4º da 3ª série),  p. 49. 
24 PORTO-ALEGRE. “Iconographia Brasileira”. Op. citada, p. 350. 
25 Idem, ibidem. 



 10

fruto da adoração ou do fanatismo político – do tempo, poder-se-ia dizer. A história, porém, 

a verdadeira história, distanciada dos acontecimentos e calcada em documentos originais e 

incontestáveis, emite o seu julgamento, demonstra a verdade e tem o poder de fazer 

“desapparecer um exemplo da maior das corrupções”.26 Sem contar que a destruição das 

estátuas e monumentos dedicados aos homens de valor não extingue uma memória que 

esteja perpetuada pelos escritos, porque perpetuada pelo tempo, porque “baseada sobre a 

justiça eterna, sobre idéas uteis”.27 

 “Os grandes combates, os feitos guerreiros, as acções de valor, os actos de 

heroismo” 28: é por ser esta matéria a matéria da história que ela pode ser comparada aos 

peregrinos da lenda, que enxergam os primeiros sinais da aurora ao decidirem voltar as 

costas ao sol nascente. Como eles, a história permite distinguir a luz que conduz ao futuro, 

ao dirigir o olhar para as sombras do passado. Assim exprime-se o Conselheiro – futuro 

Barão – Homem de Melo, em carta que em 1871 endereçou a Olegário Herculano de 

Aquino e Castro, parabenizando-o pela biografia do Conselheiro Manoel Joaquim do 

Amaral Gurgel, personalidade paulista que se destacou nos eventos da Independência.29  

 A luz que conduz ao futuro, as lições oferecidas pela história podem já ser 

entrevistas no Brasil, apesar de ser este ainda uma jovem nação. É que, diz Homem de 

Melo revelando sua adesão a esta concepção de história que vimos delineando, ele já dispõe 

de “exemplos dignos de fixar a mais seria atenção do pensador político”.30 São os dos 

“Caravellas, Andradas, Feijó, Paula Sousa, Lino Coutinho, Evaristo, Alves Branco, que nos 

deram o molde das instituições que nos deviam reger”.31 Modelos de patriotismo cujos 

nomes é dever da história recomendar e eternizar.  

 Avancemos pelas páginas da Revista e encontraremos ainda as vozes de dezenas de 

membros do Instituto a nos dizerem o mesmo, e nem sempre com palavras diferentes, que 

                                                 
26 Idem, p. 353. 
27 Idem, ibidem. 
28MOREIRA DE AZEVEDO, Manoel Duarte. “O Combate da Ilha do Cabrita”. RIHGB, t. XXXIII, parte 
segunda, 1870, p.5-20. Lúcia Guimarães identifica Moreira de Azevedo como o membro com o maior número  
29 HOMEM DE MELO. “Carta dirigida pelo Exm. Sr. Conselheiro Homem de Mello ao autor”. In: 
“Biographia dos Brasileiros Illustres por Armas, Letras, Virtudes, etc. – O Conselheiro Manoel Joaquim do 
Amaral Gurgel: elogio historico e noticia dos successos politicos que precederam e seguiram-se á 
proclamação da Independencia na provincia de S. Paulo, pelo Dr. Olegario Herculano d’Aquino e Castro”. 
RIHGB, t. XLI, parte segunda, 1878, p. 237-239.  
30 Idem, p. 237. 
31 Idem, p. 238. 



 11

nos disseram Januário da Cunha Barbosa, Joaquim Manoel de Macedo, Manoel de Araújo 

Porto-Alegre, Moreira de Azevedo, Homem de Melo. Assim Benjamin Franklin Ramiz 

Galvão, que em 1872 afirmava ser a história “a mestra da vida e a testemunha dos 

tempos”.32 Ou Luiz Francisco da Veiga, para quem a história é a “rememoração, o registro 

e a perpetuação dos altos factos sociaes e politicos dos povos ou de cada povo em 

particular”.33 Em 1880, Olegário Herculano de Aquino e Castro louvava a “nobre e elevada 

missão que cabe á historia ao registrar os factos memoraveis que abrilhantam a vida das 

nações”.34 Sete anos mais tarde, Moreira de Azevedo encontra na discussão sobre a 

veracidade da tradição sobre o paulista Amador Bueno a ocasião para apontar a missão do 

historiador: registrar nos anais da história, que são os da posteridade, os “factos grandiosos, 

façanhas illustres, actos de valor e de virtude”35 que ocorrem na vida de um povo para 

glória e renome deste.    

 Nem mesmo os acontecimentos do final da década de 1880, entre os quais destaca-

se o traumático fim do Segundo Reinado, a privar os membros do Instituto da presença de 

seu protetor, o primeiro sócio, chefe da nação, vulto venerando, príncipe liberal e 

esclarecido D. Pedro II, engendraria modificações substanciais na concepção de história.36  

 Presidente da instituição entre 1891 e 1906, o conselheiro Olegário Herculano de 

Aquino e Castro aproveitou – como nenhum de seus antecessores – os discursos que 

deveria fazer por ocasião das sessões magnas aniversárias para discorrer sobre a história. 

Mantinha-se fiel aos preceitos de vinte e de dez anos antes. No discurso de 1892, citando 

Cícero e vários historiadores contemporâneos, atribui à história a tarefa de registrar, com 

imparcialidade e exatidão, “os factos e acontecimentos mais notaveis que se tem dado na 

vida das nações”,37 o que lhe confere a ela a propriedade de espancar “as trevas da 

ignorancia e do erro, abrindo claro espaço ao vivificante influxo da civilisação e do 

progresso”.38 O poder instrutivo da história seria novamente mencionado, agora com 

destaque, no discurso publicado em 1899 – mesmo ano, portanto, da edição em livro de “O 
                                                 
32 GALVÃO, Benjamin F. Ramiz. “Discurso do Orador”. RIHGB, t. XXXV, parte segunda, 1872, p.620. 
33 RIHGB, t. XLII, parte segunda, 1879, p. 262. 
34 RIHGB, t. XLIII, parte segunda, 1880, p. 458. 
35 MOREIRA DE AZEVEDO, M. D. “Amador Bueno”. RIHGB, t. L, parte segunda, 1887, p. 10. 
36 O mesmo não aconteceria, como já salientado, com a concepção de história nacional. Ver HRUBY, op. 
citada.  
37 CASTRO, Olegario Herculano de Aquino e. “Discurso do Prezidente do Instituto”. RIHGB, t.LV, parte 
segunda, 1892, p. 427. 
38 Idem, ibidem. 
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Velho Senado”. Proferido na sessão de 15 de dezembro do ano anterior, ele edifica-se na 

certeza de que não há melhor guia para a razão e o homem, orientados no caminho do 

desenvolvimento, do progresso e da civilização, que a história, porquanto ela recolhe e 

transmite os exemplos de glória e de opróbrio, de sabedoria e de irreflexão. Seus pais são os 

“homens notaveis por seus feitos, os espiritos esclarecidos pela verdade”, já que ela nada 

mais é que a continuação da vida, a sucessão dos acontecimentos sob a influência “dos 

homens de caracter, dos grandes chefes, reis, sacerdotes, sabios, estadistas e patriotas que 

formam a sagrada legião do talento, a legitima aristocracia do genero humano”.39  

 “A legitima aristocracia do genero humano”. Enquanto o Brasil assistia às tentativas 

de consolidação da República, o regime por excelência da promoção da democracia e da 

igualdade, os historiadores louvavam a história como o lugar de efetivação das diferenças, 

das hierarquias. Não se tratava, evidentemente, de implicância com o novo regime ou de 

expressão da nostalgia em relação ao antigo. Uma releitura de todos os textos citados 

sugere a inegável indissociabilidade entre a concepção da história como o registro dos 

feitos memoráveis, dignos de serem retidos e imitados, e uma idéia específica acerca de 

quem são os sujeitos da história.  

 

 “UM FECUNDO SEMINARIO DE HERÓES” 

 

 A história definida como o registro que perpetua e ensina, como a escola da vida, 

como o Prometeu que entrega aos homens a chama da imortalidade, como um panteão de 

papel, como um guia seguro do homem e da razão: ela só pode sê-lo na medida em que seja 

feita por uma categoria específica de seres.   

 Neste âmbito, e como não poderia deixar de ser, já Januário da Cunha Barbosa 

oferece uma formulação lapidar. Não bastassem as suas seguidas referências aos melhores 

filhos da pátria, aos ilustres brasileiros, aos beneméritos, o primeiro secretário do IHGB 

ainda afirma, em seu discurso de 1838, “que a historia é um fecundo seminario de heróes”. 

                                                 
39 CASTRO, Olegário Herculano de Aquino e. “Discurso do Presidente do Instituto”. RIHGB, t. LXI, parte 
segunda, 1899, p. 733. 



 13

São eles, esses homens excepcionais, que se destacam por seus feitos40, os que fazem a 

história e que merecem por isso ser eternizados através da pena dos historiadores.  

 Esta restrição que afeta a definição de sujeitos da história é explicitada por Manuel 

de Araújo Porto-Alegre, em sua memória de 1856. Ele o faz logo ao início, ao contar que 

concebeu a “Iconographia Brazileira” como um complemento a O Plutarco Brazileiro41. 

Ao longo do texto, vemo-lo expressá-la ao enumerar os futuros integrantes de um panteão 

tradicional, edifício destinado a abrigar os restos mortais de “nossos benemeritos”: José 

Bonifácio de Andrada, Visconde de Cairú, Visconde de São Leopoldo, padre Caldas, José 

Maurício. Ou ao supor que tais idéias generosas sofreriam a oposição dos invejosos, que 

pretextariam “difficuldades no processo de escolha dos varões dignos de uma tão justa 

apotheose” 42. E contra-argumentar com o mencionado recurso ao tempo fora do tempo: ele, 

“o grande mestre das cousas humanas, comsummará a obra se o juizo humano fluctuar, ou 

for injusto”43. 

 Mesmo suas afirmações de que no panteão brasileiro paisano e general repousarão 

um a par do outro ou de que em uma obra como a sua “Iconographia Brazileira” há lugar 

para os representantes dos mais diferentes ofícios, para os cultores das letras e para os 

empresários, para o padre como para o banqueiro, e “todas as outras alavancas da machina 

social, não esquecendo a mulher”,44 mesmo esta visibilidade garantida ao soldado, ao 

marinheiro, ao artífice, mesmo elas não nos devem confundir. Não saímos aqui do registro 

do exemplar que abandona o exemplo em nome do representativo. Todas essas “alavancas 

da machina social” só figurarão na obra proposta por Porto-Alegre na medida em que 

tiverem sido úteis ao Brasil e puderem servir de incentivo às novas gerações. Não basta que 

                                                 
40 Em “Plutarco Brasileiro” – a produção dos vultos nacionais no Segundo Império, Estudos Históricos, Rio 
de Janeiro, n. 20, p. 41-61, 2000, Armelle Enders estabelece uma distinção entre grandes homens e homens 
ilustres. Aqueles seriam os homens marcados por um selo de exceção, como os monarcas, os santos e os 
heróis, enquanto estes se definiriam por seus feitos meritórios, das mais diversas naturezas. Aqui, utilizamos 
as duas expressões como sinônimos, na medida em que indicativas da concepção segundo a qual há sujeitos e 
não-sujeitos da história, dignos e indignos dela.  
41 Porto-Alegre refere-se ao livro publicado originalmente em 1847 por João Manuel Pereira da Silva. Ele 
seria revisto e ampliado, recebendo novo título – Os varões illustres do Brazil nos tempos coloniais – quando 
de sua nova edição em 1868. Uma obra que se integra a uma produção mais ampla de biografias históricas 
que, encontrando espaço também na Revista do IHGB, estendia-se para além dela, alcançando sucesso junto 
ao público. Para uma discussão mais detalhada de suas características, de seus temas e seus objetivos, ver 
ENDERS, op. citada.  
42 PORTO-ALEGRE. “Iconographia Brasileira”. Op. citada, p. 351. Grifos nossos.  
43 Idem, ibidem. 
44 Idem, p. 354. 
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tenham existido em uma determinada época e que sua existência seja atestada por 

documentos. Eles só se tornarão objetos da história na medida em que tiverem sido “vultos 

grandiosos, sentinellas que guardam as sagradas avenidas do futuro, e servem de ostensores 

aos que o tempo vai incorporando na marcha dos acontecimentos”.45 E, como se para nos 

socorrer se ainda faltassem indícios, diz Porto-Alegre: “conhecida a biographia de todos os 

homens salientes de uma épocha, seja qual fôr a sua acção civilisadora, está conhecida a 

historia daquelles tempos”.46     

 A história é a história daqueles que fazem a história. E os que fazem a história são 

os homens salientes de uma época. São os historiadores, na formulação um tanto quanto 

curiosa de Luiz Francisco da Veiga. Uma curiosidade que se explica à luz de sua proposta 

de fazer do general Manoel Luís Osório, Marquês de Herval, mais um dos objetos do elogio 

fúnebre do orador do Instituto. Osório foi um historiador – não um historiador da pena, mas 

daqueles que “escreveram paginas immortaes nos annaes da idolatrada patria, sacrificando 

em seus altares todas as faculdades soberanas de sua alma, as aptidões meritorias de seu 

vigor physico e até da propria vida”.47 Há dois tipos de historiador, porque há dois tipos de 

história: a primeira e a segunda. A primeira é a real, viva e palpitante, ao passo que a 

segunda nada mais é do que a narração da primeira. Uma é a “successão dos 

acontecimentos, grandes feitos e factos da humanidade”,48 a outra, a história contada, 

narrada com o máximo de fidelidade, “reproducção photographica” da primeira. Distintas, 

elas possuem distintos autores, que as escrevem utilizando-se de distintos objetos. A pena, 

mas também o pincel, e o escropo e o cinzel, para os historiadores da segunda história. E 

suas próprias ações, nos mais diversos campos, para os da primeira. O mesmo verbo, 

“escrever”, desdobra-se em dois outros: registrar e fazer. Os historiadores de ofício são 

registradores de fatos e feitos alheios. Os outros, objetos desses homens de letras, fazem a 

verdadeira história. Homens como o Marquês de Herval, autor de “paginas admiraveis da 

historia d’este paiz, paginas que serão documentos de ufania e titulos de nobreza de todas 

as gerações por vir n’este portentoso Imperio americano”. Homens como ele, “um dos 

                                                 
45 Idem, p. 353. 
46 Idem, ibidem. 
47 RIHGB, t. XLII, parte segunda, p. 264. 
48 Idem, p. 262. 
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nossos mais plecaros historiadores”,49 são membros de direito de um Instituto histórico, 

defende Francisco da Veiga, e como tais, merecedores, ao morrerem, do elogio histórico 

que tem de ser realizado pelo orador na sessão aniversária.50  

 Dois tipos de historiadores. Duas maneiras de se escrever a história que são duas 

maneiras de tomar parte na história. E que pressupõem a existência de seres que não 

escrevem a história, que não tomam parte nela. Há os que a fazem e há os que a registram e 

há os que não são autores nem do primeiro nem do segundo tipo de história. Que não 

empunham nem a espada nem a pena. Seres cujos atos não redundam em “paginas 

rutilantes de heroismo de gloria da nossa historia”51 e não dão direito à chama divina da 

imortalidade. Seres cujas obras são obras do acaso, destinadas à duração de um dia, ao 

esquecimento, à obscuridade. Seres sem-parte na eternidade. Sem-parte, é preciso insistir, 

na história.        

 Essa humanidade dividida entre os que tomam e os que não tomam parte na história, 

pressuposto da concepção de história dominante entre os historiadores brasileiros do 

Segundo Reinado, já havia feito sua aparição nas páginas da Revista do IHGB. Em 1852, 

em discurso de Manoel de Araújo Porto-Alegre. O pintor, então no cargo de orador do 

Instituto, assinala a existência de “tres classes de homens de que se compõe a humanidade: 

os que fazem a historia, os que a testemunham, e aquelles que a perpetuam ás gerações 

vindouras”.52 Os não-historiadores de Francisco da Veiga aparecem aqui 

retrospectivamente reintegrados, participando da história sob a forma de testemunhas. A 

reintegração é, porém, apenas aparente. Pois Porto-Alegre logo sublinha a sua inutilidade 

para a história: “os segundos levaram para o tumulo o que viram nos acontecimentos (...); 

passaram na grande vida humanitaria como letras mudas, sem compor uma frase, sem 

                                                 
49 Idem, p. 264. Todos os grifos são de Luiz Francisco da Veiga. 
50 A proposta acaba rejeitada pela comissão composta por Tristão de Alencar Araripe e Manoel Jesuíno 
Ferreira. Em seu parecer, avaliam que admitir o general Osório exigiria a criação de uma nova classe de 
sócios, já que as existentes pressupunham que a admissão se fizesse estando o candidato vivo, e que tal 
criação configuraria infração aos Estatutos. Infração que abriria perigoso precedente. O veto à inclusão do 
general no elogio histórico reservado aos consócios do Instituto não impede, assinala a comissão, que se 
honre por outro meio a memória do herói da Guerra do Paraguai. Poder-se-ia, por exemplo, encarregar um 
dos membros da associação de redigir e apresentar, ao longo de algumas sessões, a biografia do ilustre 
brasileiro, então recém-falecido. RIHGB, t. XLII, parte segunda, p.275-277.    
51 Idem, p. 264. 
52 PORTO-ALEGRE, Manuel de Araújo. “Discurso do Orador”. RIHGB, t. XV (2º da terceira série), n. 8, 
1852, p. 513. 
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gravar os seus nome (sic) no alvo da historia”.53 Meros espectadores da história, não 

participam dela.  

 A tripartição de Porto-Alegre, em contraposição à divisão entre historiadores e não-

historiadores, explicita, por outro lado, a desigualdade que os grifos de Luiz Francisco da 

Veiga insinuam. Não há equivalência entre historiadores de primeiro e de segundo tipo 

como não há entre escrever a história com atos e escrevê-la com a pena. Porque apenas os 

primeiros são de fato sujeitos da história. Apenas os “brasileiros disctinctos”, os de “nome 

illustre”, os “nossos maiores”, os “espiritos elevados, que só aspiram á gloria conferida pelo 

verdadeiro merito e pela pratica de acções nobres”, os “grandes homens”, cujos feitos cabe 

à posteridade memorar e oferecer em exemplo, os “benemeritos”, os “distinctos servidores, 

cujos nomes symbolisam a honra e a grandeza do Imperio”, os “cidadãos notaveis”, de 

“vida (...) admiravel e exemplar”. Em suma, apenas aquele que é “verdadeiramente grande 

e digno de ser louvado”54 é sujeito da história. Não é qualquer um. Não pode ser alguém 

cuja vida assemelhe-se à de milhares de outros. É na medida em que se distingue, que 

adquire um nome ilustre, que revela um espírito elevado, que pratica ações nobres, que se 

notabiliza, que se torna um grande, enfim, que um homem interfere no curso dos 

acontecimentos e torna-se assim um nome da história. A concepção de história dominante 

entre os historiadores brasileiros do século XIX não apenas pressupõe uma humanidade 

dividida. Pressupõe que a desigualdade é o que faz com que haja história. É porque há 

ilustres e anônimos, memoráveis e condenados ao esquecimento, gloriosos e banais, 

ordinários e extraordinários, comuns e incomuns, que há história. Fiéis à história 

verdadeira, os historiadores não devem registrar senão o que for histórico, isto é, 

memorável, ilustre, glorioso, extraordinário, incomum. Os anônimos não fazem a história. 

Os homens comuns não são dignos do registro histórico. 

 Mesmo os mais republicanos não deixam de revelar sua adesão a tais concepções. 

Tristão de Alencar Araripe, autor de várias memórias publicadas na Revista ao longo da 

década de 1890, é um dos mais decididos defensores do novo regime. Em “Trez cidadãos 

                                                 
53 Idem, ibidem.. 
54 Todas as expressões estão presentes em um único texto, a “Biographia dos Brasileiros Illustres por Armas, 
Letras, Virtudes, etc. – O Conselheiro Manoel Joaquim do Amaral Gurgel: elogio historico e noticia dos 
successos politicos que precederam e seguiram-se á proclamação da Independencia na provincia de S. Paulo. 
Ao Instituto Historico e Geographico Brasileiro pelo Dr. Olegario Herculano d’Aquino e Castro”. RIHGB, t. 
XLI, parte segunda, 1878, p. 241-279. Não obstante, elas encontram-se presentes em vários outros textos, 
aparecendo sempre que se trata de refletir sobre a história e seus sujeitos.   
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benemeritos da Republica”, dedica-se a demonstrar a existência de aspirações republicanas 

históricas entre os brasileiros. O próprio título de seu texto revela, por outro lado, a 

persistência da identidade “aristocrática” – para usar os termos do presidente do Instituto à 

época – dos “fazedores da história”.55  

 Que se repete, a despeito das primeiras impressões em contrário, em sua alentada 

reflexão sobre a história – demonstração de que as afirmações sobre a história e seus 

sujeitos, presentes em discursos e notícias biográficas, não são apenas fruto das 

características dos textos em que situam ou produto de ocasiões que estimulam a reiteração 

de uma retórica vazia, sem efetivação na prática historiográfica. Em “Indicações sobre a 

istoria nacional”,56 Alencar Araripe trata, em primeiro lugar, da utilidade da história, 

identificando-a à satisfação do interesse por conhecer o passado da nação, de maneira a se 

poder compreender como ela se tornou o que é e o que ela poderá ser. Para tanto, a história 

deverá abordar, de maneira criteriosa, os fatos não só do campo político, mas também das 

ciências, do comércio e da indústria, colocando sempre em relevo “as grandes ações de 

patriotismo” e advertindo “contra os perigos dos erros políticos e das ambições 

malsofridas”57. Sua história é, portanto, a história da nação e exerce um papel no 

desenvolvimento da mesma na medida em que instrui o povo58. Ela é, pois, a mestra da 

vida, na definição de Cícero citada logo em seguida. E de que maneira deve ser escrita a 

história a fim de que ofereça sua lição? Ao narrar os acontecimentos do passado, que fins 

deve buscar o historiador? As respostas do autor de “Patriarcas da Independencia 

                                                 
55 ARARIPE. “Trez cidadãos benemeritos da Republica”. RIHGB, t. LX, parte primeira, 1897, p. 385-396. 
56 ARARIPE, Tristão de Alencar. “Indicações sobre a istoria nacional”. RIHGB, t. LVII, parte segunda, 1894, 
p. 259-290. Araripe era adepto da ortografia fonética, em oposição à comum ou etimológica, que tinha a 
preferência da maioria dos membros do Instituto Histórico. Vários de seus textos foram publicados seguindo 
este padrão, mesmo após se ter discutido e deliberado que a Revista não o seguisse. Em 1892, já havia o 
presidente do Instituto, Conselheiro Olegário Herculano, chamado a atenção da Comissão de Redação, de que 
Araripe fazia parte, para o desrespeito da norma. Ver “Segunda Sessão Ordinaria em 2 de abril de 1892”, 
RIHGB, t. LV, parte segunda, 1892, p. 277.  
57 ARARIPE. “Indicações sobre a istoria nacional”. Op. citada, p. 260. 
58 Cabe anotar aqui uma diferença entre Alencar Araripe e historiadores da primeira geração do IHGB. Em 
Januário da Cunha Barbosa, “Relatorio do secretario perpetuo”, op. citada, p. 283, e em Joaquim Manoel de 
Macedo, “Relatorio do primeiro secretario interino”, op. citada, p. 486, as lições da história destinam-se, 
antes de tudo, a outros grandes homens: aos homens de Estado, ao ministro, ao legislador, ao diplomata e a 
outros membros da elite dirigente do Império. É a eles, aos iguais, que a história fala, porque são eles os que 
melhor a entendem, os que podem aplicar os ensinamentos que ela lhes traz. A República impõe uma inclusão 
do povo – mas não até a ponto de torná-lo sujeito da história. Ele aparece para ser instruído pela história, não 
para tomá-la nas mãos.  
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Nacional”59 não surpreendem: “premiar o merito dos benfeitores do genero umano, aos 

quaes a prudencia dos seculos denomia eróes, e excitar novos estimulos de imitação dos 

grandes modelos de patriotismo”60.  

 O sabor de déjà-vu some quando nos deparamos com as duas críticas que Araripe 

opõe à história antiga, ao compará-la à moderna. Isto porque elas sugerem um desvio em 

relação à concepção dominante de história. Um desvio que não se confirma, revelando-se 

um caminho diferente para desembocar no mesmo. Os defeitos que Araripe identifica na 

história antiga são sua restrição às individualidades ou a uma certa ordem de fatos mais ou 

menos memoráveis. A surpresa permanece conforme a crítica é desdobrada: 

 

Os istoriadores de então celebravam os individuos pelas proezas belicas e as guerras pela 
estenção do orror e do estrago. [...]. O espirito moderno não encara a humanidade dentro de 
tão estreitos limites, ele a quer conhecer em toda a sua plenitude, e para esse fim estuda os 
fatos de todos os generos e analiza-os por todas as faces61.  

 

 Ouvimos quase o eco do futuro, a história total dos Annales, nesta passagem de uma 

conferência de 1894. O trecho seguinte é ainda mais perturbador, uma vez que o autor 

afirma que a história moderna, ao contrário da antiga, não se ocupa apenas das “peripecias 

ruidozas”, narrando tanto os feitos de capitães e reis quanto as ações do operário. Conforme 

avança na argumentação, porém, Araripe confere um sentido mais específico a suas críticas 

e deixa claro que o eco que deve ouvir aqui é o do passado, o do “Discurso recitado no acto 

de estatuir-se o Instituto Historico e Geographico Brasileiro” talvez. Se deplora a restrição 

dos historiadores antigos, sua preferência por “atos mais estrondozos”, não o faz porque 

defenda uma história dos trabalhos e dos dias; se se revela contrário a este privilégio aos 

“eróes da guerra”, não é porque defenda uma história das pessoas comuns. Seu elogio à 

história moderna assenta-se em que ela tem “os éroes da paz, aqueles que no silencio dos 

gabinetes regem com sabedoria os povos, e aqueles que nos milagres da industria melhoram 

as condições dos omens, santificando assim os esforços do trabalho e da moral”62. O defeito 

da história antiga não é o da partilha que estabelece entre homens de glória e vidas perdidas 

                                                 
59 Esta memória foi publicada no mesmo tomo do texto ora analisado. Ver ARARIPE, Tristão de Alencar. 
“Patriarcas da Independencia Nacional”. In: RIHGB, t. LVII, parte primeira, 1894, p.167-184. 
60 ARARIPE. “Indicações sobre a história nacional”, op. citada, p.263. 
61 Idem, p. 265. 
62 Idem, ibidem. 
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no anonimato. É o do seu critério de partilha. Num tempo em que os povos eram rivais, 

grandes eram os guerreiros e os generais, e nenhuma linha era destinada aos estadistas, aos 

sábios e aos industriosos. Imbuídos do erro que consiste em considerar como heróis 

somente os autores de façanhas bélicas e políticas, os historiadores antigos legaram ao 

esquecimento os sábios e os artistas, eles também verdadeiros heróis. O mérito da história 

moderna, sua superioridade advém do fato de reconhecer que “o merito das obras da paz é 

superior aos rezultados do genio dos combates”63. De perceber que nem Alexandre Magno, 

nem Júlio César, nem Napoleão Bonaparte, admiráveis talentos da guerra e da política, 

equiparam-se a George Washington, “o tipo verdadeiro do eróe”64, uma vez que sua obra 

não se constitui de façanhas de guerra, mas da fundação de um povo.          

 Uma voz dissonante levanta-se nos quadros do IHGB nesse momento: a de Alfredo 

do Nascimento Silva. Em “Um atomo da historia patria: historico da Sociedade Amante da 

Instrucção”65, o segundo secretário do Instituto desmancha-se em elogios ao povo e aos 

pequenos, proclamando que “hoje é directamente o proletariado que surge por sua vez na 

arena da Historia”.66 Esta inovação, avalia ele, tornou mais justo e verdadeiro o ponto de 

vista dos estudos históricos, anteriormente limitados a “chronica dos reis, dos nobres e dos 

vultos mais salientados pelos seus titulos de gloria”.67 O gigante, o colosso de Alfredo do 

Nascimento Silva é, no entanto, composto por enfermos, desvalidos da fortuna, viúvas, 

órfãs, prostitutas, criminosos, miseráveis, os “naufragos do mundo” que um dia, sim, na 

França, sacudiram seus ombros e fizeram tremer os tronos. Mas a história do povo – ao 

menos do povo no Brasil – não é a história do povo como sujeito, e sim a da sua 

civilização, a do seu saneamento. Assim que trazer todo esse contingente para a história 

equivale, na compreensão de nosso historiador, a fazer a história de uma associação 

caridosa dedicada a instruir os pobres e a acolher as órfãs. Equivale a louvar a iniciativa dos 

até então obscuros e pobres fundadores da instituição, bem como as ações de todos aqueles 

que – em sua maioria, importantes membros da elite imperial – pugnaram pela 

sobrevivência e ampliação da Sociedade Amante da Instrucção. Todos esses cujos nomes 

                                                 
63 Idem, p. 276.  
64 Idem, p. 278. 
65 SILVA, Alfredo do Nascimento. “Um atomo da historia patria: a Sociedade Amante da Instrucção”. 
RIHGB, t. LV, parte segunda, 1892, p. 97-140. 
66 Idem, p. 105. 
67 Idem, p. 102.  
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são sublinhados para serem conhecidos. Os beneficiários dessas ações beneméritas são, por 

sua vez, coletivos sem nome: são os “dez meninos pobres da vizinhança”, as “dez 

predestinadas victimas das prodridões sociaes, que se fizeram, no emtanto, desse modo 

amparadas, virtuosas donzelas”, o “bando de avesinhas que encontraram nesse ninho o 

refugio aos mundanos vendadaes”, “as pobres meninas rodeadas de tantos beneficios”68. Ao 

final, os únicos nomes cuja ausência Alfredo do Nascimento Silva sente-se compelido a 

justificar são os de vários outros benfeitores. Só foram mencionados, explica ele, aqueles 

que mantinham relação direta com os fatos narrados, com a história contada: a da 

associação, e não a de seus benfeitores. E muito menos a seus beneficiados, poder-se-ia 

acrescentar. 

 A dissonância de Alfredo do Nascimento revela-se antes uma dissonância de temas 

do que de sujeitos – próxima, neste sentido, das reflexões de Tristão de Araripe sobre os 

novos heróis dos tempos modernos e sobre a necessidade de se instruir o povo. E 

compreensível no quadro das exigências colocadas pelo regime republicano e sua 

maximização da soberania popular. A novidade do segundo-secretário está em que ele 

avança um pouco mais na reflexão sobre o papel do povo e busca encontrar uma resposta 

ao problema sobre como enquadrar na história este povo e seus membros, os piores 

exemplares da sociedade. Através da história das tentativas de civilizá-lo, instruí-lo, salvá-

lo de si mesmo, eis a sua resposta – o que, além de não torná-lo um verdadeiro sujeito 

histórico, reafirma a desigualdade suposta na separação entre dignos e indignos de 

memória, desta vez pela suposição da desigualdade de saberes e valores, que demanda a 

tutela dos melhores sobre os piores, da elite sobre o povo; que transforma uns em guias, 

outros em guiados; que mantém uns como sujeitos e outros como objetos.  

 Dezesseis anos mais tarde, é ainda um Alfredo – Alfredo Augusto da Rocha – que 

demonstra a persistência desta compreensão à época da morte de Machado de Assis. Na 

mesma sétima sessão de 1908, Augusto da Rocha expressa, em seu discurso de posse, a 

preferência pela história das instituições de previdência, em detrimento da das epopéias, 

batalhas e guerras. Pois, posto grandiosas sejam as façanhas de seus heróis e brilhantes as 

suas glórias, não obliteram os rios de sangue derramado, as hecatombes causadas.  

 

                                                 
68 Idem, p. 54114, 119-120, 132, 138 – respectivamente. 
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Na historia da previdencia social, pelo contrario, a alma humana se consola das suas dôres e 
se retempera nesta escola de sacrificios, porque vê como se procura alliviar os soffrimentos 
da miseria, como se procura fortalecer os fracos; como se inventam mil combinações para 
amparar os enfermos, a infancia e a velhice; 69   

 

 Daí o seu voto de que seja esta a história pela qual se interessarão os historiadores 

do futuro, atraídos pelas conquistas realizadas por estas instituições, empenhadas, desde a 

segunda metade do século XIX, na vitória das idéias cristãs em um “ambiente amorpho”, 

em que várias classes sociais se achavam “completamente desorientadas e combalidas pelas 

illusões do socialismo e por principios subversivos da ordem e da liberdade”.70  

 

TRADICIONAL OU MODERNA?  

 No futuro daquele presente, podemos dizer que os votos de Alfredo Augusto da 

Rocha foram em vão. A história que atraiu os historiadores do futuro não foi a das 

instituições de previdência social, exceção nos quadros do IHGB. Mas, como dissemos 

anteriormente, aquela que foi a sua história por excelência: a da construção da nação. Qual 

o Brasil que saiu da pena dos historiadores do IHGB? De que maneira a história contribuiu 

para o projeto de forjar uma nacionalidade brasileira? 

 Na tentativa de responder a estas questões, os historiadores do final do século XX 

não deixaram de abordar a concepção de história que era própria a seus colegas de cem 

anos antes. Tratando do IHGB como um todo ou restringindo-se a um historiador 

específico, envolveram-se em um esforço para definir a natureza da visão de história 

predominante: seria ela tradicional, clássica, antiga ou moderna?  

 Para Manoel Salgado, ela seria um híbrido, reunindo aspectos tanto de uma visão 

antiga quanto de uma visão moderna de história. A primeira apareceria pela estrutura 

temporal que delimitava um espaço contínuo articulando passado, presente e futuro, bem 

como pela instrumentalização do registro histórico, pensado como fornecedor de exemplos 

e lições. O aspecto moderno estaria vinculado à preocupação com a questão nacional, ou 

                                                 
69 “Setima Sessão Ordinaria em 5 de outubro de 1908”. RIHGB, t. 71, parte segunda, 1909 (1908), p. 570. 
70 Idem, p. 571. 
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seja, ao projeto, nascido com o IHGB, de se escrever a história da formação da 

nacionalidade brasileira. 71 

 No mesmo momento, Ricardo Benzaquem de Araújo publicava um texto cuja parte 

inicial era uma discussão da concepção clássica de história, em contraposição à concepção 

moderna. Seu fim era demonstrar que Capistrano de Abreu (1853-1927)72 era 

provavelmente a melhor encarnação brasileira do ideal de busca “moderna” da verdade.73  

A concepção moderna de história, esclarece Araújo, associa-se ao ideal de uma verdade 

exata e rigorosa, que se relaciona com as ações dos homens a fim de verificar a sua efetiva 

ocorrência. Ela pode ser identificada em Capistrano pelo fato de ele ter se dedicado 

“incansavelmente à tarefa de procurar documentos inéditos [...], tentando estabelecer a 

identidade de seus autores, cuidando, portanto, de estimular e promover a pesquisa das 

fontes históricas por todos os meios” que estavam ao seu alcance.74    

 A novidade de Capistrano de Abreu em relação a seus pares, sugerida por Araújo, é 

claramente defendida por Angela de Castro Gomes. 75 “É essa dimensão metodológica que 

celebra a concepção de uma ‘verdade positiva’ – presente nos fatos e que pode ser 

apreendida de forma neutra – que distinguiria o saber histórico de Capistrano”. Nem João 

Francisco Lisboa, nem Francisco Adolfo Varnhagen, considerados os dois grandes 

historiadores que o antecederam, teriam conferido à história um sentido moderno, isto é, 

científico.76  

 As duas interpretações tornar-se-iam alvo da crítica de Hugo Hruby em sua 

dissertação acerca do IHGB nos primórdios do regime republicano (1889-1912)77. 

Baseando-se em um amplo e detido exame dos discursos, atas, relatórios, memórias 

históricas publicadas na Revista do IHGB, bem como em uma discussão com a bibliografia 

                                                 
71 GUIMARÃES, Manoel Luís 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. Este 
texto de Salgado é um marco na reflexão sobre as relações entre a escrita da história e a construção da nação.  
72 Capistrano de Abreu tornou-se sócio do IHGB em 1887. Mencionando sua admissão, o primeiro secretário 
interino elogiou a “invejavel pericia com que maneja o escalpello da critica judiciosa. Ver SOUZA, Augusto 
Fausto de. “Relatorio do 1º secretario interino”. RIHGB, t. L, parte segunda, p. 416. 
73 ARAÚJO, Ricardo Benzaquem de. “Ronda Noturna: narrativa, crítica e verdade em Capistrano de Abreu”. 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, p. 28-54, 1988. 
74 Idem, p. 33.  
75 GOMES, Angela de Castro. “Os historiadores e seu métier”. In: ______. História e historiadores: a política 
cultural do Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 75-124. 
76 Idem, p. 93-94. 
77 HRUBY. Op. citada, p. 84-141. 
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existente, Hruby qualifica como simplificador o procedimento que consiste em designar 

como moderna a história produzida neste momento e, ato contínuo, pinçar um historiador 

para ilustrá-la. A questão é que, sustenta ele, há uma complexidade e uma riqueza de 

discussões sobre a história que tornam impossível adjetivá-la com precisão, que 

demonstram que os critérios utilizados para opor concepção antiga e concepção moderna 

revelam-se conciliados na percepção e na prática dos historiadores do final dos Oitocentos. 

A história exemplar não abre mão da verdade rigorosa e tampouco a história científica 

impede a adesão a um ou vários projetos políticos.78  

 O recurso à discussão clássica acerca da emergência de uma nova concepção de 

história – científica, rigorosa, autônoma – revela, pois, a sua insuficiência diante da 

complexidade do cenário brasileiro de pensamento e produção historiográficas no início do 

século XX. É possível, porém, sustentar uma discussão sobre persistências e novidades no 

campo da história no Brasil daquele momento, se recorrermos a uma outra compreensão do 

que é que está em jogo quando se escreve a história.  Trata-se das reflexões de Jacques 

Rancière em torno da história e da abertura de uma idade da história. 

 Interessado em abordar de uma outra maneira a relação entre história e cinema, o 

filósofo francês distingue, em “L’historicité du cinéma”79, três noções de história – das 

quais duas interessam-nos: em seu sentido tradicional e no sentido moderno. No primeiro, a 

história é tomada como recolho dos fatos e personagens memoráveis, como prática de 

memória “que se ocupou outrora da crônica de príncipes ou da ilustração de fatos dignos de 

serem considerados, retidos, imitados e que hoje ocupa-se preferencialmente, pelo 

contrário, de celebrar os pequenos fatos que dão a cor do tempo ou de um modo de vida”.80 

A história no sentido moderno, por sua vez, é pensada como potência de destino comum, ou 

seja, como sendo feita por todos e por qualquer um. Trata-se daquilo que os homens fazem 

– juntos e com igual responsabilidade – quando decidem não mais recorrer à providência 

divina ou à sabedoria dos príncipes para conduzir-lhes o destino. 

 A ciência que faz a história supõe uma certa idéia da história como uma coisa que é 

feita ou que acontece a um sujeito: o príncipe ou o povo, os ilustres ou os anônimos, os 

                                                 
78 Idem, p. 137-141. 
79 RANCIÈRE, Jacques. “L’historicité du cinéma”. In: BAECQUE, Antoine de; DELAGE, Christian (org.). 
De l’histoire au cinéma. Paris: Editions Complexe, 1998, p. 45-60.  
80 Idem, p. 46-47. 
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excepcionais ou os medíocres. E a idade da história é aquela em que se rompe com a 

identidade restrita dos “fazedores da história”, aquela em que todos podem fazê-la, porque 

todos são já feitos por ela81. O lugar inaugural desta ruptura não é, contudo, a história dos 

historiadores, mas a literatura. A afirmação da igualdade de todos os sujeitos é um 

programa literário, antes de ser histórico.82   

 Ao tempo da morte de Machado de Assis, a idade da história não havia ainda sido 

aberta no Brasil. Ao menos não na história – eis o que evidenciam todos os vários discursos 

e textos publicados na Revista do IHGB e analisados anteriormente. Ela era ainda 

concebida em seu sentido tradicional: o recolho dos grandes exemplos, dignos de serem 

aprendidos, meditados, imitados. Seus sujeitos, os grandes homens, os varões ilustres ou 

beneméritos do Brasil.  

 Neste sentido, a escolha da publicação de “O Velho Senado” pode ser relacionada à 

vigência desta idéia de história. Uma escolha que nada tem de evidente. Basta compará-la 

com aquelas que hoje fazem os colegas do Conde de Afonso Celso e de Capistrano de 

Abreu para se dar conta disso83. Não se trata somente de que “O Velho Senado” é um texto 

cujo objeto são figuras históricas, no sentido de terem existido. Mas, mais importante, ele é 

um texto cujo objeto são figuras históricas, no sentido de serem dignas de memória. Lá 

estão os grandes homens da política e da nobreza imperial: Marquês de Paranaguá, 

Sinimbu, Visconde de Ouro Preto, Zacarias de Góes e Vasconcelos, Marquês de Abrantes, 

Duque de Caxias, José Tomás Nabuco de Araújo, Eusébio de Queirós, Visconde de 

Itaboraí, Visconde de Uruguai, Visconde do Rio Branco. Os atores dos mais destacados 

acontecimentos históricos desde o início do período regencial: as rebeliões provinciais, as 

leis abolicionistas, a Guerra do Paraguai.  

                                                 
81 RANCIÈRE, Jacques. “L’inoubliable”. In: ______; COMOLLI, Jean-Louis. Arrêt sur histoire. Paris: 
Editions du Centre George Pompidou, 1997, p. 50. 
82 Para as reflexões de Rancière sobre a literatura e a promoção dos anônimos, ver, entre outros: RANCIÈRE, 
Jacques. La parole muette: essai sur les contradictions de la littérature. Paris: Hachette, 2005a; e RANCIÉRE, 
Jacques.  A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO Experimental org.; Ed. 34, 2005b. 
83 Entre os historiadores que ultimamente tem-se ocupado com a obra de Machado de Assis os que citam “O 
Velho Senado”, fazem-no por interessar-se pelos momentos de rememoração pessoal do escritor, não 
propriamente pelo assunto principal do texto. Ver CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis historiador. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2003; CHALHOUB, Sidney; PEREIRA, Leonardo A. de Miranda (orgs.). A 
história contada: capítulos de história social da literatura no Brasil. 3ª impressão, Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997; CHALHOUB, Sidney; NEVES, Margarida de Souza; PEREIRA, Leonardo A. de Miranda 
(orgs.). História em cousas miúdas: capítulos de história social da crônica no Brasil. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2005. 
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 Daí se conclui que nem mesmo na literatura o Brasil havia inaugurado uma idade da 

história? Que em Machado de Assis também encontra-se um sentido tradicional de história? 

Que há também nele a percepção de uma humanidade dividida entre os grandes e os 

pequenos, isto é, os dignos e os indignos de registro histórico? Cremos já haver antecipado 

a nossa resposta. Cabe agora sustentá-la.  

 

O HEREGE MACHADO DE ASSIS 

 

 Quando “O Velho Senado” vem a lume pela primeira vez, Machado de Assis está 

escrevendo “A Semana”. Publicada entre 1892 e 1897 na Gazeta de Notícias, esta série de 

crônicas é a mais longa de Machado, tendo sido identificada à sua maturidade no gênero.  

Ao longo destes pouco mais de cinco anos, não são raras as referências a acontecimentos e 

a personagens ditos “históricos”. Característica que não é certamente exclusividade desta 

série. Afinal, não é por outra razão que, na década de 1950, os estudiosos de Machado de 

Assis, empenhados em uma cruzada de contestação da imagem de um escritor 

“absenteísta”, aconselharam a leitura das crônicas como meio de sustentar suas posições. É 

falsa a idéia de que o autor de Dom Casmurro silenciou diante dos principais 

acontecimentos de sua época. Aqueles que assim o pensam, diz um dos mais devotados 

defensores desta causa, o fazem, entre outras razões, por negligenciar a parte da obra 

machadiana que se revela a mais adequada para a veiculação de opiniões e 

posicionamentos, justamente a jornalística.84   

 Nosso interesse pelas crônicas, e por esta série específica, diferencia-se porém do de 

Raymundo Magalhães Júnior e seus colegas da década de 1950. Sua batalha está ganha. 

Não há, entre os estudiosos do escritor, quem ainda creia em um Machado de Assis 

indiferente, alheio, negligente face às questões prementes de seu tempo. Tanto é assim que 

as leituras sociológicas ou historiográficas de sua obra proliferaram-se nos últimos trinta 

anos, desde o estudo inaugural de Roberto Schwarz, em 1977.85  

                                                 
84 MAGALHÃES JÚNIOR, Raymundo. Machado de Assis desconhecido. São Paulo: LISA – Livros 
Irradiantes S.A., 1971. A primeira edição é de 1955.  
85 SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance 
brasileiro. 1ª reimpressão da 5ª edição (2000), São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2001. Ver também: 
SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. 4ª edição. São Paulo: Duas 
Cidades; Ed. 34, 2000. Fortemente influenciado por Schwarz, o crítico inglês John Gledson marcou a 
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 Trata-se aqui de examinar um posicionamento frente à história, como atividade 

específica que tem seus objetos, métodos e praticantes.  Ele pode ser percebido através de 

três “procedimentos” que marcam, nestas crônicas de Machado de Assis, um 

distanciamento e mesmo uma aberta contestação à idéia de história dos historiadores.86 São 

eles: a ironia diante das certezas da história, a afirmação de que os grandes não cabem na 

crônica e a equiparação entre grandes e pequenos.  

 História e verdade. Este vínculo privilegiado é objeto de desconfiança em várias 

crônicas de “A Semana”. Em 11 de março de 1894, há uma aproximação da história com a 

poesia. Não porque ambas possam contar a história de uma sociedade. Mas porque ambas 

elaboram ficções. A aproximação associa-se ao comentário sobre as notícias de ocupação, 

por um cidadão norte-americano, da ilha da Trindade. Não tendo encontrado viva alma no 

território, o americano, acompanhado da esposa, não tardou em reivindicar-lhe a posse e 

trata de iniciar a sua colonização. Transformou a ilha em principado e já elaborou o seu 

brasão. Consta até que já teria embarcado para Europa, a fim de se fazer reconhecer pelas 

potências. “Justamente o contrário do que eu faria”, diz o cronista. Entrado na ilha, não 

sairia mais dela: fazer-se-ia rei sem súditos.  

 

                                                                                                                                                     
singularidade de sua contribuição ao interessar-se pelo que seria uma visão diacrônica de Machado de Assis 
em relação ao Segundo Império. Mais do que a análise e a crítica de um comportamento de classes, gerado 
pela convivência entre sistema escravista e princípios liberais, o grande escritor teria expresso, através de seus 
romances de segunda fase, uma interpretação própria da história do Brasil da segunda metade do século XIX. 
Ver GLEDSON, John. Machado de Assis: ficção e história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. Há uma edição 
revista e ampliada, lançada em 2003 pela mesma editora. E também GLEDSON, John. Machado de Assis: 
impostura e realismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. Na esteira dos dois críticos, com interesses 
semelhantes, mas com interpretações nem tanto, ver as análises elaboradas por historiadores: CHALHOUB, 
op. citada, 2003; CHALHOUB; PEREIRA (orgs.), op. citada, 1997 e CHALHOUB; PEREIRA; NEVES 
(orgs.), op. citada, 2005.  
86 Não pretendemos com isso afirmar a existência de um diálogo direto e intencional do escritor com o IHGB 
e seus membros. Não se trata de postular uma polêmica entre um e outros – o próprio fato de o Instituto ter 
tomado a iniciativa de publicar um texto de Machado bastaria para evidenciar que ele não era percebido como 
um crítico aberto da instituição. Mas, assim como o fato de o escritor não ter assinado nenhum manifesto 
contrário à escravidão, atacando seus defensores, impediu que seus intérpretes identificassem em sua obra 
uma dura contestação àquela instituição, tampouco a inexistência de menção direta aos historiadores do IHGB 
impede que se recolha, em sua literatura, elementos que permitam delinear um desvio em relação à concepção 
de história compartilhada pelos historiadores. Assim como a inexistência, em Machado, de uma declaração 
explícita de qualquer projeto de escrever a história nacional por meio da literatura não é entendida como 
entrave pelos estudiosos (Schwarz, Gledson, Chalhoub, entre outros) que interpretam os significados 
históricos e sociológicos de sua obra, tampouco consideramos empecilho a ausência de qualquer declaração 
desse tipo em relação a quem são aqueles que os historiadores brasileiros identificam como os sujeitos da 
história. 
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Ficaríamos três pessoas, eu, a rainha e um cozinheiro. Mais tarde, poetas e historiadores 
concordariam em dizer que as três pessoas da ilha é que deram ocasião ao título desta; a 
diferença é que os poetas diriam a cousa em verso, sem documentos, e os historiadores di-
la-iam em prosa com documentos. Entretanto, não só o título é anterior, mas não haveria em 
mim a menor intenção simbólica.87  

 

 Os documentos, garantia de verdade da história, não impedem os historiadores 

futuros de elaborarem interpretações a um só tempo errôneas e fabulosas, pois que atribuem 

intenções onde elas não existem.    

 Que a história esteja recheada de ficções é o que se diz novamente, apenas alguns 

meses mais tarde. A crônica, deliciosa como várias desta série, toma por ponto de partida a 

notícia de que os condutores de bondes subtraem para si, das passagens que recebem, mais 

de mil contos de réis por ano. E que as companhias têm experimentado, sem sucesso, vários 

meios para coibir a prática. O cronista evoca, a este respeito, um suposto dito do finado 

Miller, gerente da companhia de bondes do Jardim Botânico. “Dizia ele (se é verdade) que, 

pondo fiscais aos condutores, comiam condutores e fiscais, a assim era melhor que só 

comessem condutores”. Resultado da sua parcialidade, emenda o cronista. Com certeza 

Miller havia sido condutor em outra encarnação e andava a proteger uma classe exclusiva. 

Desenvolve-se a partir daí uma hilária contestação da veracidade daquele dito. “Há de ser 

invenção do cocheiro”, a que ninguém acusa de conivência na subtração dos mil e tantos 

contos, apesar de ser certo que, no organismo político e parlamentar do bonde, ele é o 

presidente do conselho, o chefe de gabinete; o condutor, por sua vez, é o rei constitucional 

e os passageiros, os contribuintes.  As conjeturas, tão divertidas quanto críticas e 

verdadeiras, acumulam-se até que o cronista resolve dar um basta: “Mas deixemos de 

suposições gratuitas. Ninguém jura ter ouvido ao próprio Miller as palavras que a lenda lhe 

atribui. Que ficam elas valendo? Valem o que valem outras tantas palavras históricas. Não 

percamos tempo com ficções”.88 

 As ficções da história nada têm de ingênuas. Não são somente puro erro ou 

resultado de uma interpretação que enxerga intenções onde elas não existem. Elas servem a 

uma função específica: a da legitimidade política. Recorre-se à história sempre que se trata 

de evocar uma origem nobre ou de justificar a legitimidade de uma posse ou de um direito.  

                                                 
87 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. “11 de março de 1894”. Obras completas de Machado de Assis. A 
Semana, 2º volume (1894-1895). Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre: W. M. Jackson Inc., 1959, p. 53. 
88 MACHADO DE ASSIS. “2 de setembro de 1894”. Op. citada, p. 171-173. 
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 Aquele primeiro uso da história é ironizado em 1 de julho de 1894. Diante das 

chuvas ininterruptas, verdadeiro dilúvio que caía sobre o Rio de Janeiro, vai o cronista 

ocupar-se dos animais que, como Noé, trouxera consigo para casa. Todos ansiosos por 

notícias do fim. Não havendo notícia nem fim, ficam desconsolados. O cronista põe-se a 

conversar com eles e a observá-los. O espadarte agradece-lhe pela piscina, mas diz que ela 

não compensa o mar, onde há onda grossa e corridas de peixes grandes e pequenos, e onde 

eles comem-se uns aos outros, “com grande alma”. O galo reclama da idéia de trazer sete 

casais de cada espécie, uma vez que há ali sete galos e sete galinhas, “proporção 

absolutamente contrária às mais simples regras da aritmética” – ao menos as que ele 

conhece. O gato e o rato ensinam histórias uns aos outros. “O gato dizia que a história do 

rato era apenas uma longa série de violências contra o gato, e o rato explicava que, se 

perseguia o rato, é porque o queijo o perseguia a êle”. São a lagartixa, o lagarto e o 

crocodilo que nos interessam, porém. Estavam a palestrar em família.  

 

Cousa digna da atenção do filósofo é que a lagartixa via no crocodilo uma formidável 
lagartixa, e o crocodilo achava na lagartixa um crocodilo mimoso; ambos estavam de 
acôrdo em considerar o lagarto um ambicioso sem gênio (versão lagartixa) e um presumido 
sem graça (versão crocodilo). 
 - Quando lhe perguntam pelos avós, observou o crocodilo, costuma responder que 
êles foram os mais belos crocodilos do mundo, o que pode provar com papiros 
antiqüíssimos e autênticos... 
 - Tendo nascido, conclui a lagartixa, tendo nascido na mais humilde fenda de 
parede, como eu... Crocodilo de bobagem! 
 - Notai que êle fala muito do loto e do nenúfar, refere casos do hipopótomo, para 
enganar os outros, mas confunde Cleópatra com o Kediva e as antigas dinastias com o 
govêrno inglês... 
 Tudo isso era dito sem que o lagarto fizesse caso. Ao contrário, parecia rir, e 
costeava a parede da arca, a ver se achava algum calor de sol. 

 

  Nada muito diferente do que faz o pai de Brás Cubas, que, entre a falsificação e a 

inventiva, buscou apagar a origem humilde da família, descendente de um tanoeiro que 

prosperou no Rio de Janeiro do século XVIII. A princípio, tentou entroncar-se com a 

família do fundador de São Vicente, Brás Cubas, morto em 1592. Como protestasse a 

família deste, inventou que o apelido “Cubas” havia sido dado a um grande cavaleiro que se 

destacara nas jornadas da África, derrotando os mouros e arrebatando-lhe trezentas cubas. 

O discurso é tão eficiente que, mais tarde, ao ver o filho Brás Cubas preterido por Virgília, 
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indigna-se contra este absurdo. Como será possível?! Com um Cubas?! “um galho da 

árvore ilustre dos Cubas!”89 

 O mesmo há de acontecer, conjetura o cronista, com o pai da futura imperatriz do 

Japão. É que, faz saber um telegrama de Viena, os embaixadores japoneses procuram uma 

princesa européia para se casar com o príncipe herdeiro, mas, se não a acharem, aceitarão 

uma grande herdeira americana. Assim é que um fabricante de papel da Pensilvânia pode 

acabar avô do futuro micado. Não sem a devida promoção a rei, um rei “tão amigo das 

letras e protetor dos livros, que os seus súditos lhe puseram o cognome de fabricante de 

papel. A história é muitas vêzes isso: um trocadilho”.90 

 A ironia mais impiedosa diante dos pressupostos da história está na crônica de 28 de 

agosto de 1892. Em face da dúvida sobre quem é o fundador da República – se Benjamin 

Constant, como afirma a Constituição; se Deodoro, como afirmam os discursos 

parlamentares da última semana –, o cronista aventa a possibilidade de apelar para a 

história. Mas desiste logo.  

 

A História é pessoa entrada em anos, gorda, pachorrenta, meditativa, tarda em recolher 
documentos, mais tarda ainda em os ler e decifrar. Assim, pode ser que, entre 1930 e 1940, 
tendo cotejado a Constituição de 91 com os discursos de 92, e os artigos de jornais com os 
artigos de jornais, decida o ponto controverso, ou a adote a idéia de dois fundadores, senão 
três; mas onde estarei eu então?91 

 

 A passagem do tempo não é o que garante que a história diga respeito à verdade, 

isto é, à eternidade, mas o que faz com que ela chegue tarde demais. O correr dos anos não 

é o que dispersa as sombras encobridoras da verdade, e permite que o historiador atue como 

juiz imparcial, como acreditavam os historiadores do IHGB. Ele é o que faz com que a 

história não sirva para nada, ao menos no que concerne aos dilemas do presente. E mesmo a 

certeza de que, uma vez preenchidas estas condições, a história alcance a verdade 

definitiva, mesmo ela parece ser contestada. Afinal, como pode ser que, ao ler finalmente 

                                                 
89 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. “Capítulo III: Genealogia”. “Capítulo XLIV: Um Cubas!” 
Memórias Póstumas de Brás Cubas. In: Obra completa, vol. I. Organizada por Afrânio Coutinho. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 515-516, 561-562. 
90 MACHADO DE ASSIS. “13 de janeiro de 1895”. Op. citada, 1959, p. 272. 
91 MACHADO DE ASSIS. “28 de agosto de 1892”. A Semana (1892-1893). Introdução, edição e notas de 
John Gledson. São Paulo: Hucitec, 1996, p. 111. 
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os documentos do presente, ela possa concluir por uma idéia que não estava lá? Como pode 

adotar a idéia de três fundadores, se em 1892 só se falava em dois?  

 Sejam dois ou três os fundadores da República, o certo é que este é o tipo de 

questão própria da história. Basta lembrar-nos de que, nessa mesma década de 1890 – mais 

cedo, portanto, do que imagina nosso cronista –, Tristão de Alencar Araripe publicava na 

Revista do IHGB seu “Trez cidadãos benemeritos da Republica”, abordando os “tres 

illustres Brazileiros (...) cujo concurso na proclamação da Republica brazileira no dia 15 de 

novembro de 1889 foi valiozissimo e decizivo”: justamente Deodoro, Benjamin Constant... 

e Floriano Peixoto.  Lá estão o projeto parlamentar sobre a estátua de Deodoro, o decreto 

do primeiro presidente sobre a estátua de Benjamin Constant, artigos de jornal e outros 

documentos oficiais referentes às homenagens a Floriano Peixoto.92 A celeridade do 

historiador em discutir a questão não invalida as avaliações do cronista, porquanto é 

recorrente nos discursos dos membros do IHGB um veto à história do tempo presente.93  

 Sejam dois ou três os fundadores da República, o certo é que a história ocupa-se dos 

grandes homens. Em contraposição a ela, encontramos, em “A Semana”, a afirmação de 

que homens célebres e crônica são incompatíveis. A primeira vez em que ela aparece é em 

24 de julho de 1892, a propósito da notícia de trasladação do cadáver do general Osório 

para o monumento na Praça XV de Novembro. O cronista recusa-se a tratar dela, alegando 

que “Osório é grande demais para as páginas minúsculas de um cronista”.94   

 Uma idéia que se repete praticamente sempre que os homens ilustres ganham as 

páginas dos jornais e credenciam-se para entrar na crônica da semana. Como naquela 

crônica de 28 de agosto de 1892. O Marechal Deodoro da Fonseca havia falecido em 23 de 

agosto, tornando-se o protagonista das últimas notícias. Ao iniciar sua conversação 

dominical, diz o cronista: “Para um triste escriba de cousas miúdas, nada há pior que topar 

com o cadáver de um grande homem”. Isto porque, explica ele, a crônica liga-se ao comum 

                                                 
92 ARARIPE. “Trez cidadãos benemeritos da Republica”. Op. citada, 1897, p. 385-396. 
93 “A historia de uma época não pode ser escripta pelos coevos. [...]. Não pertence aos contemporaneos 
pronunciar o julgamento definitivo da historia”. Ver CASTRO, Olegário Herculano de Aquino e. “Discurso 
do prezidente do Instituto”. Op. citada, 1892, p. 429. As afirmações desta natureza podem ser encontradas 
inúmeras vezes nas páginas da Revista do IHGB e mesmo Tristão de Alencar Araripe chegou a defendê-las, 
em 1880. Defendeu então que “escrever dos contemporaneos, emitindo juizo, é correr o perigo de exagerar a 
apologia pela amizade, ou engendrar censuras pelo odio”. E também que “os contemporaneos não são 
historiadores; são apenas testimunhas e organizadores do processo”. Ver: ARARIPE, Tristão de Alencar. 
“Guerra Civil do Rio-Grande do Sul”. RIHGB, t. XLIII, parte segunda, 1880, p. 115-128.   
94 MACHADO DE ASSIS. “24 de julho de 1892”. Op. citada, 1996, p. 94.   
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da vida e da semana, não possui o estilo solene e grave que lhe permitiria julgar ou louvar 

um ilustre. Nem as qualidades do morto nem a sua excepcionalidade, seja ela positiva 

(bravura e patriotismo) ou negativa (grandes erros) bastam para torná-lo assunto da crônica. 

 Mas esta divisão, pode-se contra-argumentar, antes reitera do que contesta os 

pressupostos da idéia de história dos historiadores. A distinção entre ilustres e anônimos, 

grandes e pequenos, encontra seu paralelo na contraposição entre história, domínio dos 

primeiros, e crônica, espaço dos segundos. Acontece que, a despeito de defender o divórcio 

entre a crônica e os homens de glória, o cronista não se abstém de tratar deles, inserindo-os 

assim em um espaço que lhes seria impróprio, misturando-os com aqueles de quem 

deveriam se diferenciar, igualando, em suma, vidas ilustres e vidas perdidas no anonimato.    

 Uma avaliação semelhante foi feita por Gabriela Betella, em seu estudo sobre a série 

anterior a “A Semana”, a dos “Bons Dias!”: 

 

É notório o fato de que a crônica de Machado (Bons Dias! em particular) não hesitou em 
colocar lado a lado de grandes figuras da política imperial gente de certa importância 
econômica, gente que não conta muito e também os pobre-coitados desprovidos da palavra, 
da ação ou da reação – na maioria das vezes, ridicularizando todos.95  

 

 Em 28 de agosto de 1892, por exemplo, todo o exórdio sobre a impossibilidade de a 

crônica tratar de um homem célebre, além de já significar a menção a um cadáver que 

sequer poderia figurar naquele tipo de escrito, é seguido pela discussão, já mencionada, 

sobre quem é o fundador da República: Deodoro ou Benjamin Constant? Já então passam a 

ser dois grandes homens em um espaço de assuntos mínimos e comuns. Mais adiante, o 

cronista volta a desrespeitar a ordem “natural” dos lugares, visto que afirma, depois de toda 

a arenga sobre a sua falta de estilo solene e grave: “Já agora vou falando gravemente até o 

fim”. Para completar, o que merece pouca atenção nesta crônica são justamente os assuntos 

mínimos da semana, apenas mencionados ao final: o monopólio dos níqueis, a briga dos 

intendentes municipais, as bruxas do Maranhão, alguns assassinatos e outras coisas 

alegres.96  

                                                 
95 BETELLA, Gabriela K. Bons Dias!: o funcionamento preciso da inteligência em terra de relógios 
desacertados: as crônicas de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 20. 
96 MACHADO DE ASSIS. “28 de agosto de 1892”. Op. citada, 1996, p. 110-112. 
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 A semana terminada em 17 de novembro de 1894 assistiu a duas inaugurações: a de 

uma estátua e a de um governo. A estátua é a do general Osório, o herói da guerra do 

Paraguai; o governo é o de Prudente de Morais, primeiro presidente civil do Brasil. 

Sucessos que não cabem em uma crônica, reitera o cronista. “Não é para aqui que se 

fizeram as generalizações, nem os grandes fatos públicos. Esta é, no banquete dos 

acontecimentos, a mesa dos meninos.” Seus pratos são as anedotas que tanto interessam a 

Mérimée – numa referência já mencionada anteriormente. Mas é próprio dos 

acontecimentos, como dos meninos, escapar aos lugares que lhes são destinados. De 

maneira que a posse do novo presidente tem entrada aqui, a despeito da miudeza da crônica 

e embora o cronista justifique-a sob o viés da filosofia leve e ridente e das sensações 

pessoais. É que ele a comenta a partir de sua própria ótica de espectador do acontecimento. 

Presente no Senado, na quinta-feira 15 de novembro, surpreendeu-se com a diferença de 

atmosfera, de público e de postura entre aquela sessão solene e as que ocorriam no tempo 

do Império.97  

 

Tudo era medido, regrado e solitário. Faltava agora tudo, até a figura do porteiro, que 
nesses dias solenes calçava as meias pretas e os sapatos de fivela, enfiava os calções, e 
punha aos ombros a capa. [...]. Aquela gente numerosa, rumorosa e mesclada esperava 
alguém, que não era o imperador.98 

 

 Ao início e ao final desta crônica que fala ainda da retomada do costume de 

recomendar nomes ao governo, por meio de listas publicadas a pedido nos jornais, e do 

mistério dos candidatos que ganham apenas um voto, a estátua do general Osório não deixa 

de merecer algumas linhas. – Ainda que seja para repetir que não se tratará dela, seja 

porque a imprensa já o fez, seja porque o papel está acabando. 

 Mais um exemplo, e passamos ao último aspecto. O assunto inicial da crônica de 14 

de outubro de 1894 é a morte de um moço grego, vendedor de balas, atropelado pelo bonde 

elétrico. O cronista conjetura sobre a desigualdade dos destinos, em sua dependência das 

circunstâncias. O mocinho, se tivesse nascido antigamente e entrado nos jogos olímpicos, 

escapava do desastre. Fosse porém atropelado por cavalos – os bondes elétricos da Grécia 

Antiga – e seria mais um Hipólito, com direito a cantores célebres, ao invés de morrer 

                                                 
97 MACHADO DE ASSIS. “18 de novembro de 1894”. Op. citada, 1959, p. 225-230. 
98 Idem, p. 226-227. 
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obscuramente no hospital. Mais que os próprios fatos ou feitos, o que faz de uns, célebres e 

de outros, obscuros, é a sorte ou o azar das circunstâncias que lhes enquadram a vida. Mas 

este mocinho grego, tão obscuro que o próprio cronista não consegue guardar-lhe o nome, 

importa tanto quanto um célebre para essas conversações de domingo.99 É assim que a 

notícia da morte do célebre humorista americano Holmes aparece na seqüência. E, embora 

o cronista logo a despache – “não é matéria da crônica” –, todo seu raciocínio posterior é 

desenvolvido a partir da citação de um comentário de Holmes.100  

 “[...] e para a minha conversação dominical tanto importam célebres como 

obscuros.” A mesma afirmação da igualdade de todos os sujeitos aparece no ensaio mais 

citado de Machado de Assis: “Notícia da atual literatura brasileira: instinto de 

nacionalidade”. A certa altura, o escritor afirmava: “Tudo é matéria de poesia”.101 A 

equiparação entre grandes e pequenos aparece nas crônicas da década de 1890 não somente 

por meio desta inserção dos célebres no espaço dos miúdos. Há também uma afirmação 

aberta de sua igualdade, por meio da comparação que os iguala. Ainda que a ironia ácida do 

cronista esteja sempre presente, ela não põe em questão a enunciação da igualdade. 

 É o caso da crônica de 10 de julho de 1892. Justificando-se da acusação de que não 

pagaria o selo integral em seus papéis e de que o revalidaria ao ter que levar esses papéis a 

juízo, o cronista sai-se com uma indagação cínica: “a quem prejudico eu, tirando ao 

Estado?” Para responder: “A mim mesmo, porque o tesouro, nos governos modernos, é de 

todos nós”. E completa: não faz mais do que tirar de um bolso para pôr em outro. Para 

arrematar com a referência que nos interessa: “Luís XIV dizia: ‘O Estado sou eu!’ Cada um 

de nós é um troco miúdo de Luís XIV, com a diferença de que nós pagamos impostos, e 

Luís XIV os recebia...” O raciocínio como um todo serve a finalidade escusa, qual seja a de 

justificar a sonegação de impostos. Mas, ao ironizar esse cidadão sempre tão pronto a dar a 

tunga no Estado quanto a justificá-lo da maneira mais deslavada possível, a crônica coloca 

o mais poderoso monarca francês e todos nós, pagadores de impostos, no mesmo patamar. 

Ou quase, porque nós, donos do tesouro nacional, também pagamos impostos (ou 

                                                 
99 É o próprio cronista quem o diz: “para a minha conversação dominical tanto importam célebres como 
obscuros. MACHADO DE ASSIS. “14 de outubro de 1894”. Op. citada, 1959, p. 201-205.  
100 Trata-se de Oliver Wendell Holmes, morto a 07 de outubro de 1894. Idem, p. 202.  
101 MACHADO DE ASSIS. “Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade”. Op. citada, vol. 
3, 1997, p. 802. 
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deveríamos pagá-los), ao passo que Luís XIV se limitava a recebê-los. Superioridade nossa, 

claro.102  

 A já bastante citada crônica de 28 de agosto de 1892 volta a fornecer-nos material. 

Ao tratar de mais um assunto grave, a demissão do Ministro da Fazenda – subvertendo 

ainda uma vez o que seria o natural da crônica – ocorre ao cronista uma anedota de Cícero 

e, observa ele, “custa muito a um homem lembrar-se de um grande homem e não tentar 

ombrear com ele”. A emulação, cara aos historiadores, aparece para ser satirizada. A ação 

que o cronista quer imitar nada tem de nobre: diz respeito ao momento em que Cícero 

ocupou o poder, vago pela morte do colega, apenas vinte quatro horas antes do fim do 

consulado. Consta que ele teria dito aos demais senadores: “Depressa (...) depressa, antes 

que achemos outro cônsul no lugar”. Igualando-se a ele, diz o cronista: “Depressa, 

depressa, antes que haja outro ministro, e me estenda e complique o assunto desta 

semana.”103 

 Outra tirada genial, em que ilustres e anônimos são igualados, foi feita em 19 de 

novembro de 1893. Seu trecho inicial é recheado de afirmações de interesse. Em duas 

frases, o cronista gaba-se de seu espírito fino, capaz de observações tão justas que se 

tornam imortais, servindo aos contemporâneos e aos pósteros; eleva sua observação à 

condição de problema, igualando-se a Hamlet, visto tratar também ele cronista de questões 

da vida e da morte. E ainda ironiza: “Quando a gente não pode imitar os grandes homens, 

imite ao menos as grandes ficções.” Ora, indaga na seqüência, e “por que não hei eu de 

imitar os grandes homens?” Se Xerxes, ao contemplar, segundo consta, o seu grande 

exército, chorou ao pensar que dentro de um século toda aquela gente estaria morta, 

também nosso cronista, Xerxes do final do século XIX, chora e pela mesma razão. Somente 

o exército é que é outro – diferença que é o sinal para a entrada da sátira. “Não são os 

homens que me levam à melancolia persa, mas o remédios que os curam. Mirando os 

remédios vivos e eficazes, faço esta pergunta a mim mesmo: ‘Por que é que os remédios 

morrem?’”104 

 O registro da vida e dos percalços dos obscuros, equiparados a grandes personagens 

históricas, aparece novamente no comentário sobre o suicídio da bailarina Labushka. A 

                                                 
102 MACHADO DE ASSIS. “10 de julho de 1892”. Op. citada, 1996, p. 85-87. 
103 MACHADO DE ASSIS. “28 de agosto de 1892”. Op. citada, 1996, p. 111.  
104 MACHADO DE ASSIS. “19 de novembro de 1893”. Op. citada, 1996, p.331-333. 
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“Cleópatra sem Egito” era amante do czar Alexandre III, recém-falecido. Metade da 

crônica lhe é dedicada e o cronista começa por lamentar que “não tenha a lira de Byron 

para contar a (...) melancólica aventura”. O que não impede de eternizá-la e às suas dores, 

embora elas não tivessem aparecido nas notícias sobre a morte do czar, os grandes funerais 

e as lamentações públicas. “Há sempre um recanto surdo para as dores irregulares.”105 

 Como há sempre um recanto para essas migalhas da história. Nem por serem 

migalhas elas devem deixar de ser recolhidas, observa o cronista ao mencionar uma grande 

beleza que andou ligada a Eusébio de Queirós, o poderoso chefe dos conservadores no 

período áureo do Segundo Império.106 

 Como há na história, ou deveria haver – para retomar um trecho célebre das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas – espaço tanto para as bandeiras grandes, públicas, 

ostensivas, quanto para as “bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam 

à sombra” daquelas. 

 Um espaço inexistente na história dos historiadores do tempo de Machado de Assis. 

Ausência explicitada e criticada por meio dos diversos procedimentos que analisamos 

acima. E abertamente condenada em 05 de agosto de 1894. Nesta data foi publicada a 

crônica a que Mário de Alencar atribuiu o título de “O Punhal de Martinha”.107 Ela inicia-se 

já com uma provocação: “Quereis ver o que são os destinos? Escutai”. Para respondê-la, o 

cronista põe-se a tratar do punhal da romana Lucrécia, a fim de compará-lo ao da baiana 

Martinha: 

 

 Ultrajada por Sexto Tarqüínio, uma noite, Lucrécia resolve não sobreviver à desonra, mas 
primeiro denuncia ao marido e ao pai a aleivosia daquele hóspede, e pede-lhes que a vinguem. Êles 
juram vingá-la, e procuram tirá-la daquela aflição dizendo-lhe que só a alma é culpada, não o corpo, 
e que não há crime onde não houve aquiescência. A honesta moça fecha os ouvidos à consolação e 
ao raciocínio, e, sacando o punhal que trazia escondido, embebe-o no peito e morre.  
 Êsse punhal podia ter ficado no peito da heroína, sem que ninguém mais soubesse dêle; 
mas, arrancado por Bruto, serviu de lábaro à revolução que fêz baquear a realeza e passou o 
govêrno à aristocracia romana. Tanto bastou para que Tito Lívio lhe desse um lugar de honra na 
história, entre enérgicos discursos de vingança. O punhal ficou sendo clássico. Pelo duplo caráter 
de arma doméstica e pública, serve tanto para exaltar a virtude conjugal, como a dar força e luz à 
eloqüência política.108 
 
                                                 
105 MACHADO DE ASSIS. “16 de dezembro de 1894”. Op. citada, 1959, p. 247-252. 
106 MACHADO DE ASSIS. “11 de agôsto de 1895”. Op. citada, 1959, p. 414-419. 
107 MACHADO DE ASSIS. “05 de agôsto de 1894”. Op. citada, 1959, p. 152-156. 
108 Idem, p. 152. Grifos nossos. 
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 Eis aí claramente explicitado o que é considerado pelos historiadores digno de ser 

objeto da história: os eventos e os feitos exemplares. Bastou que fosse convertido em 

estandarte da revolta que deu fim à monarquia, diz o cronista, para que o punhal de 

Lucrécia alcançasse a celebridade. Ficasse no peito da moça vilipendiada e não alcançaria o 

seu lugar de honra na história. Há espaço na história, deduz-se daí, somente dos grandes 

feitos ligados aos atos dos grandes homens, qual seja o da fundação de um novo regime 

político. Apenas os eventos, personagens e objetos que interferem sobre os destinos da 

coletividade são merecedores de visibilidade.  

 O cronista não se limita, porém, a apontar esse privilégio – mesmo exclusividade – 

concedido na história aos homens de glória e seus feitos memoráveis. Muito pelo contrário. 

No segundo parágrafo da crônica, ele manifesta abertamente a sua divergência, ao 

comparar a ilustre arma da personagem antiga àquela utilizada por Martinha, protagonista 

de uma história recolhida aos jornais da semana: 

 

 Bem sei que Roma não é Cachoeira, nem as gazetas dessa cidade baiana podem 
competir com os historiadores de gênio. Mas é isso mesmo que deploro. Essa parcialidade 
dos tempos, que só recolhem, conservam e transmitem as ações encomendadas nos bons 
livros, é que me entristece, para não dizer que me indigna. Cachoeira não é Roma, mas o 
punhal de Lucrécia, por mais digno que seja dos encômios do mundo, não ocupa tanto 
lugar na história, que não fique um canto para o punhal de Martinha.109 

 

 Da notabilidade do punhal de Lucrécia não é preciso fazer deduzir a obscuridade do 

de Martinha. Da imortalidade dos nomes ilustres não é preciso fazer deduzir o 

esquecimento dos nomes obscuros. A história não precisa assentar-se em uma divisão entre 

dignos e indignos de memória. Sujeitos e não-sujeitos.  

 Referência imediata da crônica, a História de Roma, de Tito Lívio é assim objeto de 

uma crítica que não se limita à historiografia dos antigos. De uma crítica que se destina 

também à concepção de história dominante no Brasil oitocentista. Não é esta que se 

encontra em sua mira em um trecho mais adiante, quando o cronista enumera outros 

punhais ilustres, resguardados também eles da ferrugem da obscuridade? “O punhal de 

Carlota Corday, o de Ravaillac, o de Booth, todos esses e ainda outros farão cortejo ao 

punhal de Lucrécia, luzidios e prontos para a tribuna, para a dissertação, para a palestra”. O 
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punhal de Martinha, porém, e a despeito de todas as suas qualidades, “irá rio abaixo do 

esquecimento”. 110     

 Resenhando o livro então recém-publicado de F. A. Pereira da Costa, João 

Fernandes Vieira à luz da história e da crítica (1907), José Veríssimo condenava a 

preocupação, comum aos historiadores, em efetuar o julgamento moral das personagens 

históricas. Não importa saber se João Fernandes Vieira foi honrado ou tratante, bom ou 

mal, mas sim “o que ele fez e como fez, e mais, se o que fez serviu e como serviu aos 

interesses que ao cabo ele representava, os interesses do Brasil”. Mas, uma vez que a 

história continua a se pronunciar sobre tal tipo de questão, não pode deixar o crítico de 

comentá-la. Em relação a Pereira da Costa, avalia Veríssimo que ele “ganhou a partida 

contra os que ainda continuam a fazer do vilíssimo João Fernandes Vieira um herói 

oferecido à nossa estima e veneração”. E completa: são tais tipos de demonstração, que se 

repetem todos os dias, que fazem dele “um perfeito incréu, um díscolo, um contumaz hereje 

na religião dos heróis”.111  

 A heresia de José Veríssimo tem por alvo um dogma específico: o do conteúdo 

moral que um grande homem deve expressar. Se em um dia ele é digno dos mais altos 

louvores e, no seguinte, é rebaixado à condição de mau exemplo, não há razão em crer nos 

julgamentos da história. Mais ainda, é mister abolir o dogma do julgamento.  

 Na literatura de Machado de Assis, pode-se afirmar, há também uma heresia. 

Contudo, ela é daquelas que podem conduzir a uma ruptura. E a igreja a que ela dá 

fundação não é, certo, a da estrita descrição das ações dos heróis. Ela é a que vai da vida do 

rei à do filho de carpinteiro. E que também contesta uma exclusividade. Mas em um sentido 

bem específico. É que a exclusividade que ela suprime não é na economia da leitura, mas 

na da glória. Não porque suprima a glória, e sim porque é a glória do qualquer um.  
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