
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

MESTRADO EM HISTÓRIA 

 

 

Renato Edson Oliveira 

 

 

 

 

 

O BRASIL IMAGINADO EM JOSÉ FRANCISCO DA 

ROCHA POMBO 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

Março, 2015 



                                                                                            

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES 

E DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal 

de Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de 

acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas 

abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da 

produção científica brasileira, a partir desta data. 

  

 1. Identificação do material bibliográfico:        [ X ] Dissertação      [  ] Tese 

 

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Renato Edson Oliveira 

E-mail: renatoprofessor22@gmail.com   

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ X ]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento:  Sigla:  

País: Brasil UF:  CNPJ:  

Título: O Brasil imaginado em José Francisco da Rocha Pombo 

Palavras-chave: Livro didático; História do Brasil; Identidade Nacional; Rocha Pombo; 

República. 

Título em outra língua: The Brazil imagined in José Francisco da Rocha Pombo 

Palavras-chave em outra 

língua: 

Textbook; History of Brazil; National identity; Rocha 

Pombo; Republic. 

Área de concentração: Fronteiras, Interculturalidades e ensino de História. 

Data defesa: (dd/mm/aaaa)           27/03/2015 

Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em História 

Orientador (a): Profª. Drª. Sônia Maria de Magalhães 

E-mail: soniademagalhaes@yahoo.com.br 
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [ X  ] SIM          [   ] NÃO1 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se 

imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou 

dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, 

que os arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua 

disponibilização, receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não 

permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando 

o padrão do Acrobat.  

 

______________________________________             Data: _27_ / _03_ / 2015 

               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                           

1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste 

prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão 

disponibilizados durante o período de embargo.  



 

 

 

3 

 

Renato Edson Oliveira 

 

 

 

 

 

 

O BRASIL IMAGINADO EM JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA 

POMBO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História, da Faculdade de História da 

Universidade Federal de Goiás como requisito para 

obtenção do título de Mestre em História.  

Área de Concentração: Culturas, Fronteiras e 

Identidades. 

Linha de Pesquisa: Fronteiras, Interculturalidades e 

ensino de História. 

Orientadora: Profª. Drª. Sônia Maria de Magalhães. 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

Março, 2015 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

Agradecimentos 

 

À Deus. 

À minha noiva Milena, por todo suporte desde o processo seletivo até o momento de 

escrita e defesa. 

À minha mãe Valéria e meu pai Geraldo por sua preocupação e esforço para me 

proporcionar à melhor educação que fora possível. 

À minha orientadora Sônia por seu apoio desde a graduação, passando também pelo 

processo de elaboração do pré-projeto e pela orientação durante a escrita da dissertação. 

As professoras Mírian Bianca Amaral Ribeiro e Heloísa Selma Fernandes Capel, por 

toda sua atenção e na leitura e orientações no trabalho. 

Ao amigo e professor Tiago Zancope, sempre solícito e de uma ajuda inestimável em 

todo o processo. 

À todos os meus amigos e familiares que fizeram parte desta jornada e sempre 

contribuíram da melhor forma possível para que eu pudesse chegar aqui, um muito 

obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a constituição do pensamento 

acerca da identidade nacional brasileira, elaborada pelos primeiros manuais 

didáticos de História do Brasil, sobretudo a partir da História do Brasil de José 

Francisco da Rocha Pombo, publicada em dez volumes, tendo sido seu primeiro 

volume publicado em 1905, e o último em 1917, se caracterizando como uma 

das maiores e mais completas obras do gênero, contando com reedições até o 

início da década de 1970. O período no qual Rocha Pombo escreve é a época de 

consolidação do regime republicano, no qual a História do Brasil ganha um novo 

significado: era preciso construir uma história sob o signo do progresso, os livros 

didáticos agora teriam uma missão patriótica, concedendo unidade a um país 

caracterizado pelos contrastes, construindo um passado comum a todos os 

brasileiros, despertando assim o sentimento de patriotismo. Nesta perspectiva, o 

livro História do Brasil de Rocha Pombo aponta aspectos reveladores do projeto 

de Brasil no alvorecer da República, e se caracteriza uma fonte riquíssima de 

conhecimento sobre o processo de formação do pensamento sobre a identidade 

nacional brasileira, pelo grande alcance de sua obra que esteve nas mãos de 

várias gerações de professores e alunos ao longo do século XX. 

 

Palavras-chave: Livro didático; História do Brasil; Identidade Nacional; Rocha 

Pombo; República. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the constitution of thinking about the Brazilian 

national identity, drafted by the first textbooks on the History of Brazil, 

especially from José Francisco da Rocha Pombo’s history of Brazil published in 

ten volumes, its first volume was published in 1905, and the last in 1917, 

characterized as one of the largest and most complete works of the genre, with 

new editions to the beginning of the decade of 1970. The period in which Rocha 

Pombo writes is the republican regime consolidation, period in which the history 

of Brazil takes on new meaning: it was necessary to build a history in progress 

sign, textbooks now would have a patriotic mission, giving unity to a country 

characterized by contrasts, building a common past to all Brazilians, thus 

arousing the feeling of patriotism. In this perspective, the Rocha Pombo’s book 

History of Brazil points revealing aspects of the Brazil project at the dawn of the 

Republic, and features a rich source of knowledge about the formation process 

of thinking about the Brazilian national identity, the great range of his work that 

was in the hands of several generations of teachers and students throughout the 

twentieth century. 

 

Keywords: Textbook; History of Brazil; National identity; Rocha Pombo; 

Republic. 
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Introdução 

 

Cada geração, em seu presente específico, une passado e presente de maneira 

original, elaborando uma visão particular do processo histórico. O presente 

exige a reinterpretação do passado para se representar, se localizar e projetar 

o seu futuro. Cada presente seleciona um passado que deseja e lhe interessa 

conhecer. A história é necessariamente escrita e reescrita a partir das posições 

do presente, lugar da problemática da pesquisa e do sujeito que a realiza. 

(Reis, 2009, p. 9) 

 

Esta pesquisa visa analisar a constituição do pensamento acerca da identidade 

nacional brasileira, elaborada pelo primeiro manual didático de história do Brasil de 

José Francisco da Rocha Pombo, editado em dez volumes, tendo sido seu primeiro 

volume publicado em 1905 e seu último volume em 1917, se caracterizando como uma 

das maiores e mais completas obras do gênero, com reedições até o início da década de 

1970.
2
 

Analisamos os manuais didáticos de História do Brasil de Rocha Pombo, 

atentando para interpretação do autor sobre o processo de construção da identidade 

brasileira. O período no qual o autor escreve (1890 – 1930) é a época de consolidação 

do regime republicano, no qual a História do Brasil ganha um novo significado: era 

preciso construir uma história sob o signo do progresso, os livros didáticos agora teriam 

uma missão patriótica, concedendo unidade a um país caracterizado pelos contrastes. 

Um passado comum a todos os brasileiros, despertando o sentimento de patriotismo e 

devoção à pátria. 

A interferência do Estado no controle do livro didático vem de longa data, 

possui relação estreita com a formação da nação e da identidade nacional que os 

governantes se interessavam projetar para o Brasil. Nesta perspectiva, o livro História 

do Brasil de José Francisco da Rocha Pombo aponta aspectos reveladores do projeto de 

Brasil no alvorecer da República. 

                                                           

2
 Mesmo após sua morte em 1933, Rocha Pombo teve seu livro reeditado e comercializado pela Editora 

Melhoramentos até a década de 1970, com novas edições que se adaptavam ao mercado, com um 

conteúdo enxugado e com a presença de novas ilustrações. 
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O referencial teórico balizador deste trabalho será pautado nas “interpretações 

do Brasil”, no plural, de José Carlos Reis. Uma vez que Reis (2009) entende que não há 

uma interpretação única que possa dar conta da pluralidade da nação brasileira. Em seu 

livro As Identidades do Brasil (2009), ele destaca que não é possível conhecer o Brasil 

através de uma ou outra interpretação particular ou isolada, mas sim pelo conjunto 

delas, por meio de um confronto e diálogo entre as várias interpretações feitas em 

épocas distintas. 

Reis (2009) destaca que a história está sendo a todo o tempo reescrita, e que as 

obras históricas são temporais, ou seja, têm uma duração determinada, exigindo uma 

reelaboração. “Fazendo com que interpretações inovadoras possam surgir com a 

passagem do tempo, acompanhando as mudanças da história, com novas fontes, novas 

técnicas, novos conceitos e teorias, em conjunto com novos historiadores que formulam 

novas questões para obter novas representações de sua sociedade” (Reis, 2009, p. 9-10). 

Contudo, como Reis (2009) faz questão de ressaltar, os autores posteriores 

podem até ser melhores do que os anteriores do ponto de vista teórico-metodológico, na 

abrangência e profundidade de sua análise, mas não os substituem nem os tornam 

descartáveis. É preciso considerar a análise de cada autor e sua interpretação de acordo 

com o momento em que foi produzida, uma vez que todo historiador é marcado por seu 

lugar social, pelo período em que escreve e pelas influências recebidas. 

Os manuais didáticos, como qualquer outra obra, não podem ser vistos como 

portadores de uma neutralidade, independente da posição de quem o escreve, não 

constituem, também, uma verdade absoluta, apesar de toda a credibilidade que estes têm 

recebido ao longo dos anos por parte da comunidade escolar. Assim, não podemos nos 

ater apenas àquilo que o autor escreveu, mas também ao que foi omitido, com o objetivo 

de redigir uma história que atenda os interesses de um determinado grupo.  

Rocha Pombo escreve, portanto, a partir de um lugar e um período, com um 

objetivo definido. Elaborar uma história da nação que contemplasse os ideais da elite, 

representadas neste período pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

criado em 1838,
3
 do qual Rocha Pombo passa a fazer parte em 1900, com a missão de 

                                                           

3
 O Instituto foi criado em 1838 em assembleia da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. A sua 

criação, juntamente com o Arquivo Público do Império, que se somavam à Academia Imperial de Belas 
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produzir uma História para a nação brasileira. História essa que pudesse dar ao povo 

brasileiro um sentimento de unidade, a partir da formulação de um passado comum a 

todos, construindo uma história nacional que oficializasse uma relação harmoniosa entre 

os grupos étnicos que fizeram parte da composição dessa sociedade, suprimindo os 

conflitos existentes nessa relação ao longo da história.  

Tomamos como base o pensamento de Chartier (2002), para o qual as 

representações do mundo social são sempre determinadas pelos interesses do grupo que 

as forjam, de forma que seja preciso nesse tipo de estudo se estabelecer o 

relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. 

Nosso recorte cronológico se restringe, portanto, ao período que influencia a 

produção histórica de Rocha Pombo, que vai desde 1838, com a criação do IHGB e a 

produção das primeiras obras de fato nacionais, com a temática da História do Brasil, 

até as duas primeiras décadas do século XX, momento em que ele escreve e publica sua 

História do Brasil, nossa fonte de pesquisa principal. No que se refere à nossa fonte, 

toda a obra do nosso autor se constitui como tal para a pesquisa deste trabalho, porém 

nossa ênfase primordial é o terceiro volume de sua obra, denominado “As raças que se 

fundiram”, do qual buscaremos apreender seu pensamento no que se refere à formação 

da sociedade brasileira. 

Dessa forma, nossa metodologia de trabalho, mesmo que se trate de uma análise 

de uma coleção de livros didáticos, não será balizada em uma análise exclusiva do 

conteúdo da obra, fazemos sim um exame do conteúdo, mas permeada por um debate 

acerca dos diversos fatores que cercam a produção da obra. Buscamos refletir desde 

como ocorria a produção de obras desse gênero no período que analisamos, bem como 

realizamos uma análise da trajetória de Rocha Pombo, buscando entender seu contexto e 

influências que este recebe, a fim de poderrmos melhor compreender sua produção. 

Assim, buscamos corroborar, ao longo deste trabalho, nossa hipótese de que, 

Rocha Pombo escreveu uma História do Brasil voltada para a educação da elite, escrita 

essa que estaria ligada aos interesses do Estado, que buscava a produção de uma história 

                                                                                                                                                                          

Artes, integrou o esforço dos conservadores para a construção de um Estado imperial centralizado e 

forte. O IHGB foi criado com duas diretrizes centrais para seus trabalhos: a coleta e publicação de 

documentos relevantes para a história do Brasil e o incentivo, ao ensino público, de estudos de História. 
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nacional capaz de omitir os conflitos existentes entre os diversos grupos que fizeram 

parte da formação da sociedade brasileira, concedendo a população um sentimento de 

unidade e pertencimento à nação brasileira. Sendo, portanto, por atender aos interesses 

do Estado, o motivo da longa permanência de sua obra dentro das escolas brasileiras. 

A dissertação foi dividida em três capítulos. O primeiro procura dar conta da 

revisão bibliográfica acerca do debate sobre o livro didático de história do Brasil ao 

longo da história. Para tanto, fizemos uma retomada dos primeiros manuais didáticos de 

História do Brasil inseridos no ideal de história nacional do IHGB, atentando para o 

modelo de história que será balizador para a escrita de Rocha Pombo. 

O segundo capítulo se trata de uma análise da obra de Rocha Pombo, no qual o 

autor foi contextualizado, traçamos sua trajetória biográfica e bibliográfica, com a 

finalidade de compreender o momento em que produz sua obra principal, inserindo esta 

no conjunto de suas demais produções percebendo-se as influências que sua narrativa 

recebe. Nesse momento, portanto, sua produção fora investigada, atentando para o tipo 

de história que se fazia, para quem ele escrevia, buscando encontrar uma explicação 

para o fato de Rocha Pombo ter sido referência na cultura escolar de modo que sua 

História do Brasil tenha sido por tanto tempo reeditada. 

Procedemos na sequência com uma análise de nossa fonte principal, na qual 

observamos os principais elementos, compreendendo como as gerações do início do 

século XX até meados da década de 1970 encontraram em Rocha Pombo o guia para 

seus estudos, formando suas concepções sobre a história da nação brasileira e passando 

a compreender a identidade nacional de nosso país. Finalizamos, portanto, o capítulo 

analisando as formas como sua obra foi recebida pelos diversos grupos da época, 

destacando as diversas críticas e elogios que a obra recebeu, o que nos ajudou a 

compreender a importância desta para o conjunto das obras do mesmo período. 

O capítulo 3 tem como objetivo analisar a nação imaginada por Rocha Pombo, 

com referencial teórico-metodológico a obra de José Carlos Reis As Identidades do 

Brasil. Tratamos nosso autor como um desses intérpretes, apresentados por Reis (2009), 

que diante dos elementos que permeavam seu período, produziu sua própria 

interpretação da identidade nacional. Para tanto, foi preciso compreender como o 

conceito de nação foi tratado ao longo do tempo por diferentes autores. Assim, tomamos 

como principais referenciais as obras de Ernest Renan, Hobsbawn e Anderson, que 
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tratam do conceito de nacionalismo e de sua aplicação a diferentes nações da atualidade, 

sendo o conceito deste último o que adotaremos aqui.  

Na sequência trabalhamos com o processo de construção da nação brasileira, 

observando como esta foi imaginada, dentro de um recorte temporal que vai desde o 

processo de independência do país até os primeiros anos da República. A última etapa 

consistiu em uma análise direcionada à nação que Rocha Pombo imaginou. Para isso, 

primeiro analisamos a fonte que balizou sua escrita sobre a história de nosso país. 

Através da análise da obra de Von Martius, que foi aprovada pelo IHGB em concurso, 

que definia as linhas gerais pelas quais um projeto historiográfico sobre o Brasil deveria 

ser escrito, de forma que este não ficasse aberto para interpretações diversas que 

pudessem ir contra os interesses do Estado. Finalizamos então nosso trabalho, com uma 

apreciação da nossa fonte, identificando os elementos propostos por Martius que 

aparecem na obra de Rocha Pombo, identificando, portanto, sua nação imaginada. 
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Capítulo 1 

 

 

 

 

O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NO BRASIL E A ESCRITA DO IHGB 

 

 

 

 

1.1 O LIVRO DIDÁTICO COMO OBJETO DE PESQUISA 

 

 

 

 A historiografia brasileira tem despertado o interesse para a cultura escolar,
4
 e 

nessa perspectiva, o livro didático ganha destaque. Após ter sido desconsiderado por 

pesquisadores e analisado como produção menor, enquanto produto cultural, o livro 

didático passou a ser analisado sob várias perspectivas, destacando-se os aspectos 

educativos e seu papel na configuração da escola contemporânea
5
.  

Ainda hoje a maioria das escolas brasileiras tem o livro didático praticamente 

como o único material disponível para professor e aluno, tornando-se definidor tanto 

dos conteúdos a serem ministrados, como da abordagem adotada pelo docente no que 

concernem as práticas pedagógicas. A realidade torna-se ainda mais preocupante, 

considerando a qualificação deficiente da maioria dos professores.  

Ao longo da história, o professor foi um profissional, muitas vezes, 

desvalorizado e sua formação acadêmica às vezes negligenciada. Bittencourt (2008) 

chama a atenção para a precariedade na formação dos professores no período 

republicano, remediada com uma “formação na prática”, com a criação da figura do 

inspetor escolar, profissional que se encarregaria de vigiar a atuação dos docentes e de 

                                                           

4
 Nesta pesquisa compreendemos a cultura escolar como um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 

desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos (Julia, 1995). Nesse sentido Chopin 

(2004) destaca o aumento das pesquisas sobre a cultura escolar que vai de encontro com o interesse de 

inúmeras populações em criar ou recuperar uma identidade cultural. 

5
 Para Circe Bittencourt (2008) o livro didático tem passado da condição de objeto desvalorizado por 

pesquisadores da história da educação para um papel de destaque, constituindo fonte primária em muitas 

pesquisas atuais. 
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instrumentalizá-los nas metodologias de ensino. Eram educadores leigos que iriam se 

formar na prática
6
.  

Se considerarmos a situação exposta e fizermos uma relação com a realidade 

atual, observaremos a permanência em muitos aspectos. Fazendo uma análise a grosso 

modo, a formação dos professores hoje, na maioria dos casos, não abarca toda a 

necessidade para o exercício de sua função e o déficit de profissionais capacitados 

obriga muitos professores a atuarem fora de sua área de conhecimento. O livro didático 

aparece então para esse profissional como um guia, um manual primordial em sua 

prática do magistério.  

Bittencourt (1993), em sua tese de doutorado, constata que esse manual pode 

assumir funções peculiares, dependendo das condições, do lugar e do momento em que 

é produzido e utilizado nas diferentes situações escolares. Considerado um objeto de 

“múltiplas facetas”, o livro didático pode ser pesquisado como produto cultural; bem 

como mercadoria ligada ao mundo editorial inserida na lógica de mercado capitalista; 

como suporte de conhecimentos e de métodos de ensino das diversas disciplinas; e 

ainda como veículo de valores, ideológicos
7
 ou culturais.  

Bittencourt (2008) ainda destaca os diversos usos feitos pelos professores dos 

livros didáticos na atualidade:  

Para uma parcela de professores, o livro didático é considerado um obstáculo 

ao aprendizado, instrumento de trabalho a ser descartado em sala de aula. 

Para outros, ele é material fundamental ao qual o curso é totalmente 

subordinado. Na prática, o livro didático tem sido utilizado pelo professor, 

independentemente de seu uso em sala de aula, para a preparação de “suas 

aulas” em todos os níveis da escolarização, quer para fazer o planejamento do 

ano letivo, quer para sistematizar os conteúdos escolares, ou simplesmente 

como referencial na elaboração de exercícios ou questionários. 

(BITTENCOURT, 2008, p. 13)  

                                                           

6
 Bittencourt (2008) destaca que, na prática, as exigências para se tornar professor de instrução primária 

em escolas públicas, embora houvesse variações entre as províncias, não eram muitas e obedeciam aos 

seguintes parâmetros: ter 18 anos de idade, bom procedimento, conhecimento das matérias exigidas por 

lei, e, se possível, instrução prática do ensino. O que implica que boa parte recebia tal instrução no 

próprio exercício da função. 

7
 Todo discurso possui intencionalidade que caminha na direção de um ideário de seu autor. Mesmo o 

livro didático que deveria se tratar, a priori, de uma sistematização do conhecimento produzido pela 

academia, sofre influência até quando seu autor faz a escolha de um e não de outro conhecimento a ser 

sistematizado. 
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Choppin (2004) define esses manuais como ferramentas pedagógicas destinadas 

a facilitar a aprendizagem, se apresentando como um suporte dos conteúdos que a 

sociedade valoriza e quer passar aos jovens. Esses deveriam estar de acordo com os 

programas oficiais transmitindo um sistema de valores e uma ideologia,8 toma-se tal 

conceito, pois a imagem da sociedade apresentada pelos livros didáticos corresponderia 

a uma reconstrução de forma que essa apareceria mais como aqueles que conceberam o 

livro didático gostariam que ela fosse, do que como ela realmente é. 

Assim como Bittencourt, Choppin (2004) destaca que o livro didático pode 

adquirir diferentes funções, variando de acordo com o lugar, a época, as disciplinas, os 

níveis de ensino, os métodos e os usos. Ele pode assumir quatro funções: referencial ou 

curricular, neste caso apareceria como uma tradução fiel do programa ou uma de suas 

possíveis interpretações, quando houvesse livre concorrência; instrumental, relacionada 

aos métodos de aprendizagem; função ideológica e cultural, como suporte dos valores 

da classe dominante
9
 e se constituindo como um objeto privilegiado de construção da 

identidade nacional; e documental, analisado como um conjunto de documentos textuais 

ou iconográficos.  

Tomando como base as diversas formas que o livro didático pode assumir, é 

preciso que se faça uma análise cautelosa. Não podemos adotar simplesmente o discurso 

de que ele é uma sistematização do saber erudito de um determinado período. Os 

sujeitos se posicionam a partir de um lugar social e os olhares que assumem são de fato 

influenciados pelas circunstâncias que emergem em função desses lugares. Esse é um 

produto cultural dotado de alto grau de complexidade e que não deve ser tomado 

unicamente em função do que contém sob o ponto de vista normativo, uma vez que não 

só sua produção vincula-se a múltiplas possibilidades de didatização do saber histórico, 

como também sua utilização pode ensejar práticas de leitura muito diversas.
10

  

                                                           

8
 Choppin (2004) destaca os livros didáticos como produtos ideológicos de acordo com programas pré 

definidos pelo governo que tem interesse em formar um cidadão que se adéqüe aos interesses do Estado 

recebendo uma educação adequada para tanto. 

9
 Choppin destaca o papel de grupos sociais que procuram por meio dos livros didáticos perpetuar suas 

identidades, valores, tradições e cultura. 

10
 Em artigo escrito para a Revista Brasileira de História, Sônia Regina Miranda e Tânia Regina de Luca 

destacam a impossibilidade de neutralidade tanto na produção de uma obra didática, como em sua 

utilização. 
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Se o livro didático é um produto vinculado ao comércio editorial, no Brasil, onde 

temos um dos maiores, se não o maior programa de produção e distribuição de livros 

didáticos do mundo, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), temos ainda 

como o seu maior comprador o Estado. Este, como principal “cliente”, exerce uma 

poderosa influência na sua produção. Criando mecanismos que vão desde a escolha dos 

seus conteúdos até avaliação, de modo a definir aqueles que podem e quais não podem 

ser adotados pelas escolas públicas.
11

  

Dessa forma, o livro didático passa a ser encarado como um veículo de um 

sistema de valores, que atende aos interesses de um grupo dominante, interessado em 

manter seus privilégios.
12

 Porém, mais que um depositário de conteúdos escolhidos 

pelos segmentos sociais dominantes, ele deve ser analisado como um produto de um 

mercado editorial. Embora seja encarado por muitos como uma produção cultural 

menor, e haja por parte daqueles que produzem o saber científico certo preconceito em 

relação aos seus escritores, esse compõe a maior parte das vendagens da indústria 

editorial brasileira. 

De acordo com Décio Gatti Júnior (2004), em 1996 esse mercado representava 

cerca de 61% dos exemplares vendidos e 55% do faturamento do setor. Bittencourt 

(2008) ainda destaca que desde meados do século XIX já era considerado como a 

“carne” da produção de livros, em contraposição as obras de literatura ou “científicos” 

que corresponderiam aos “ossos”, uma vez que depois de aprovado pelas autoridades 

educacionais possuía público cativo e compulsório.  

Munakata (1997) realiza uma análise dos livros didáticos seguindo esse mesmo 

prisma. Com uma preocupação menor em relação aos currículos e aos aspectos 

ideológicos, centra sua análise a partir do ponto de vista da produção, no qual ele 

destaca o papel de dois atores principais, os autores e os editores. O autor enfatiza então 

a importância de observar essa dimensão inerente ao livro didático:  

                                                           

11
 Os conteúdos dos livros didáticos estão interligados às propostas presentes nos (PCNEM) Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio e são escolhidos pelas escolas considerando as orientações do 

(PNLEM) Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, que visa distribuir os materiais 

para os alunos das redes públicas. 

12
 De acordo com Carvalho (1996) a elite brasileira no final do século XIX e início do XX se refere 

sobretudo a um grupo político responsável pela tomada das maiores decisões no que se refere a 

organização do país. A hegemonia desse grupo era dada pela educação, uma vez que só a elite possuía 

uma educação superior, de forma que mesmo com a laicização do ensino, tal grupo permanece no 

controle do que poderia ser ensinado de forma a manter sua dominação. 
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Talvez seja interessante perceber, então, que a realização do lucro só é 

possível porque essas mercadorias são também cristalizações do trabalho 

efetivado por um contingente de trabalhadores mais ou menos especializados, 

executando tarefas distribuídas segundo um esquema de divisão de trabalho 

mais ou menos pormenorizado. Nesse mundo humano, demasiadamente 

humano, esses trabalhadores, agentes da produção editorial, que vendem a 

alma para o capital, fazem-no até mesmo pensando na melhoria da qualidade 

de ensino, do mesmo modo que um médico assalariado, por exemplo, ao 

engordar o lucro do patrão, pode também procurar atender bem o paciente. Se 

o efeito disso é a retroalimentação do sistema é outra história. (MUNKATA, 

1997, p. 34)  

Diante de toda essa complexidade, é natural que surjam variadas formas de 

abordagem a esse objeto de pesquisa. Choppin (2004) mostra que além de muito 

recentes, as produções sobre livros didáticos são constituídas em sua maioria de artigos 

publicados em livros ou revistas, tornando-se, portanto, para ele, fonte de desilusões e 

de incertezas. No Brasil essas obras ganharam impulso, sobretudo a partir de 1960. 

Contudo, Choppin (2004) aponta que as pesquisas relacionadas, em sua maioria, são 

análises de conteúdo, utilizando-o como um documento histórico. O autor destaca ainda 

uma segunda categoria que tem ganhado força nas pesquisas, aquelas que 

negligenciando os conteúdos dos quais o livro é portador, o consideram como um objeto 

físico, recolocando-os no ambiente em que foram concebidos, produzidos, distribuídos, 

utilizados e “recebidos”.  

Buscaremos ao longo da dissertação apreender o momento no qual a obra de 

Rocha Pombo foi produzida, destacando que tipo de história se fazia, para quem se 

escrevia e com que intenção, para que possamos dessa forma compreender a influência 

de sua escrita no ensino de história no período contemplado. 

 

 

1.2 O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA DO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

A origem do livro didático no Brasil está vinculada ao Estado, o que os distingue 

enquanto produção cultural dos demais livros. Desta forma, ao fazermos sua análise é 

necessário apreender suas diversas concepções engendradas pelo Estado Nacional, bem 

como as formas através das quais se organizou o controle sobre essa produção cultural, 
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buscando perceber as possíveis mutações em sua história como projeto associado a 

políticas mais amplas de educação.  

De acordo com Bittencourt (2008) ao longo do século XIX, Estado e Igreja, 

longe ou próximas, produziram e efetivaram projetos educacionais variados. Porém na 

passagem do século XIX para o XX ocorreram alguns avanços nas áreas sociais,
13

 

implicando na necessidade de uma extensão da educação escolar ao conjunto da 

população, de forma que a escola não podia mais continuar a dedicar-se exclusivamente, 

à educação do grupo dirigente. O projeto republicano de modernização trouxe consigo 

elementos como a abolição do trabalho escravo e a constituição de uma educação que 

deveria incluir trabalhadores livres, interferindo nas concepções de escola e objetivos do 

seu ensino. 

No período que antecede o século XIX a educação no Brasil foi marcada, 

sobretudo pela atuação dos jesuítas,
14

 o que corrobora com a pouca preocupação da 

Coroa com a educação da colônia,
15

 que não tinha interesse em desenvolver aqui 

qualquer tipo de produção de conhecimento, posto que a América Portuguesa devesse 

estar longe das discussões que pudessem levar ao questionamento de sua posição de 

inferioridade. Situação que se altera a partir da independência do país. Contudo, a 

principal preocupação do Estado no pós-independência era com a formação das elites 

dirigentes. Conforme a educação escolar ia se abrindo as camadas mais baixas, ela 

podia atuar também como forma de conformação social e cultural. 

                                                           

13
 Bittencourt (2008) chama a atenção para o fato de que os direitos civis, políticos e sociais, foram sendo 

estendidos lentamente aos grupos sociais não pertencentes ao setor agrário e ao do grande comércio. A 

passagem do voto censitário ao do alfabetizado, determinando os direitos políticos do cidadão, foi 

acompanhada de mutações nas definições sobre o papel da escola na construção da cidadania, na 

constituição de uma população letrada. 

14
 Já no período das Reformas Pombalinas no Brasil, os Jesuítas serão expulsos do país, de forma que os 

índios fossem libertados da tutela religiosa e se miscigenassem para assegurar um crescimento 

populacional que permitiria um controle do interior nas fronteiras. Uma vez extintos os colégios jesuítas, 

única forma de educação da colônia, a coroa deveria preencher a enorme lacuna que se abria na vida 

educacional da colônia. 

15
 Fonseca (2011) chama atenção para o fato de que a Coroa Portuguesa pouco atuava no campo da 

educação escolar, motivo pelo qual a Igreja ganhou tanto espaço na organização da educação durante o 

período colonial. 
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Bittencourt (1990) aponta para as intenções uniformizadoras para a educação 

esboçadas desde o início do século XX, com a presença de discursos de diversos grupos 

que insistiam na formulação de uma política educacional, que deveria homogeneizar a 

cultura em nível nacional. Para ela, todos esses discursos fundamentavam-se na questão 

nacional. Era em nome da Nação, ou da constituição da “nova Nação” que educadores e 

autoridades políticas realizaram um projeto educacional voltado especialmente para o 

que denominaram de “educação popular” 
16

 (Bittencourt, 1990, p.25). 

Nesse sentido, Ribeiro (2011) argumenta que construir a república carecia de 

uma história que contribuísse para a conquista da população, de modo que esta 

assumisse também sua intervenção na construção do progresso do País. “Criar a pátria e 

seu povo comporia a mesma história fundadora da república. Não que se descuidasse da 

educação das elites, mas educar o cidadão patriota era habilitar o brasileiro para a 

república, que não poderia prescindir de ninguém, já que todos foram convocados para 

empreender o progresso sem ameaça à ordem” (Ribeiro, 2011, p. 211-212). 

Em consonância, Silva (2009) realiza uma análise de intelectuais do período que 

demonstram como a educação aparecia no período republicano como a salvação do país. 

Analisando as idéias de Manoel Bonfim, Benjamin Constant e Rui Barbosa, a autora 

observa a concordância destes no que tange ao papel da educação escolarizada, de um 

ideário de educação escolar, a ser disseminada a todo o povo brasileiro, como forma de 

assegurar uma transformação no país, que, grosso modo, propiciaria o desenvolvimento 

do mesmo. 

Assim, o projeto de educação republicano seria pautado nessa ideia de 

construção da nação brasileira como projeto educacional e era preciso, para tanto, que o 

ensino fosse difundido a toda a população, o que seria de responsabilidade do poder 

central, uma vez que este, de acordo com Saviani (2006), teria a tarefa de organizar e 

manter integralmente escolas em todo o território brasileiro, principalmente o ensino 

primário, o que não ocorre na prática uma vez que a responsabilidade pelo ensino 

primário ficou a cargo dos estados federativos, mas que mantinham as propostas dos 

ideais republicanos. 

                                                           

16
 Bittencourt (1990) chama a atenção ainda, para o fato de que a escola já não poderia continuar a 

dedicar-se, exclusivamente, à educação da classe dirigente tradicional, de aristocratas. Existiam outras 

necessidades oriundas de novos empreendimentos que precisavam garantir o aumento da produtividade. 
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 Dessa forma a organização da educação escolar passou a ser cada vez mais 

controlada pelo Estado, que buscava variadas formas de se controlar o que era ensinado, 

de modo que o livro didático se mostrava como instrumento perfeito de controle, uma 

vez que através dele o Estado poderia selecionar e excluir conteúdos a serem ensinados 

nas escolas, controlando o conhecimento que seria disseminado. 

 Bittencourt (2008) faz uma retomada do processo histórico que vai organizar a 

produção de livros didáticos brasileiros. A fase inicial correspondeu a projetos que 

insistiam sobre a necessidade de se produzir manuais seguindo modelos estrangeiros, 

tendo como base a produção francesa e alemã. Chegou-se até, em alguns casos, a 

traduzir livros totalmente alheios à realidade brasileira. Posteriormente, existiram 

propostas de elaboração de obras “genuinamente nacionais”. 
17

 

 Tem início então, na segunda metade do século XIX uma ideia de 

“nacionalização” da literatura escolar, concomitantemente com um período de 

crescimento da rede escolar provocados em parte por uma série de mudanças sociais 

surgidas com a urbanização, imigração e o fim do trabalho escravo. Tal proposta de 

nacionalização era oriunda de um grupo de educadores favoráveis ao domínio do Estado 

na escola pública e contrários ao controle da Igreja
18

. 

 De acordo com Ribeiro (2011), mesmo com a inserção da disciplina de História 

como componente do programa obrigatório do Colégio Pedro II em 1838, logo após sua 

criação, e que deveria acompanhar as oito séries do curso secundário, a história 

ensinada ainda era hegemonizada pela história européia, especialmente a francesa. 

Diante de tal situação era preciso definir quem seria responsável pela produção dessas 

obras, genuinamente nacionais. “A confecção de uma obra didática seria uma tarefa 

patriótica, um gesto honroso, digno das altas personalidades da ‘nação’” (Bittencourt, 

2008, p. 30).  

                                                           

17
 Em relatório de Gonçalves Dias sobre as províncias do Norte e Nordeste, datado de 1852, percebe-se 

críticas aos Conselhos de Instrução por preterirem obras de autores nacionais, dando preferência a autores 

estrangeiros (Dias 1852, apud Bittencourt, 2008). 

18
 Bittencourt (2008) chama a atenção para o fato de que os projetos “civilizatórios” de uma parcela de 

educadores e políticos liberais da segunda metade do século XIX pretendiam a total separação entre 

Estado e Igreja, incluindo a construção de uma escola secularizada, rejeitando as premissas dos liberais do 

período da Independência que a idealizaram atrelada à Igreja. 
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 Os dirigentes brasileiros estavam atentos às demandas culturais necessárias à 

construção do Estado Nacional moderno. No campo dos saberes escolares a História 

ganhou um papel especial na agenda do Estado, pois, seria através da história que o 

aluno iria conhecer o passado de sua nação, fundamental para despertar seu sentimento 

de patriotismo. A história passa então a representar um campo fecundo para a formação 

da identidade nacional. Daí a grande preocupação dos manuais didáticos disseminadores 

da nacionalidade aos jovens. Desta forma, buscou-se organizar programas curriculares 

sistematizando os novos conhecimentos que deveriam ser aprendidos pelos alunos, de 

forma que um livro só poderia ser posto em circulação se estivesse de acordo com as 

exigências desses programas. Mesmo em províncias mais afastadas da capital, percebe-

se a preocupação do Estado em garantir uma educação escolar que não ameaçasse a 

unidade do país: 

A produção de obras didáticas nas províncias era realizada sob as mesmas 

condições de instabilidade política e mais do que outras obras impressas 

necessitava do aval do poder educacional para sobreviver, pois dependia da 

aprovação das autoridades educacionais para a circulação e adoção nas 

escolas. Autores e editores de obras didáticas tiveram de se submeter às 

imposições governamentais, tendo, ainda, o agravante de ser o governo o 

principal consumidor dessa literatura. (Bittencourt, 2008, p. 76) 

 Nota-se assim que a produção didática estava totalmente nas mãos do governo, 

uma vez que elas só poderiam circular com o aval do mesmo, e ainda era o Estado o 

principal comprador dessas obras. 

 De acordo com Bittencourt (2008) os livros didáticos de História do Brasil 

passaram por um processo diferente das demais obras do gênero. Para a sua produção 

não seria mais possível se recorrer a traduções, pois estes se tratavam de temas 

nacionais, e deveriam se constituir, portanto, em obras genuínas. Estas deveriam se 

vincular à necessidade de uma produção curricular e às articulações com o 

conhecimento erudito elaborado por intelectuais nacionais. 

 A História do Brasil se tornaria, portanto, a grande legitimadora do Estado-

Nação e do regime político que se instaurara. Bittencourt (2008), em pesquisa com 43 

livros de História do Brasil, compreendendo um período de publicações entre 1831 e 

1910, percebe a presença de três momentos distintos na composição dessa literatura. A 

primeira fase que correspondeu às décadas de 1830 e 1840, durante o conturbado 
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período regencial, foi o período do “nascimento do livro escolar de História do Brasil”. 

O segundo momento se inicia com o advento da disciplina de História do Brasil nos 

currículos oficiais escolares. E o terceiro momento, na década de 1880, corresponde a 

uma fase de elaboração de livros compostos segundo os pressupostos de uma história 

cientificista, correspondendo à fase de propaganda e, depois, instauração do regime 

republicano. 

 O segundo momento identificado por Bittencourt (2008) em sua pesquisa seria, 

portanto o período de maior expansão da produção destes livros, de acordo com a autora 

o volume de obras e autores cresceu, especialmente por conta da obrigatoriedade do 

ensino de história para os exames preparatórios em várias escolas superiores, da 

introdução da História do Brasil no programa do Colégio Pedro II e para as escolas de 

ensino elementar. Com o aumento da demanda, cresceu também o interesse de editoras 

na fabricação de compêndios escolares. Dessa forma as editoras necessitavam de nomes 

que dessem credibilidade para sua produção, o que fez com que as mesmas procurassem 

autores consagrados da elite intelectual para a elaboração de seus textos, concedendo 

preferência a professores do Colégio Pedro II e/ou sócios do IHGB. Essas duas 

instituições poderiam avalizar os autores de livros de História, concedendo-lhes uma 

idoneidade intelectual promovendo a aceitação perante o público docente (Bittencourt, 

2008, p.142). 

 Destarte, os iniciadores da produção didática de História eram figuras próximas 

ao governo:  

Os primeiros escritores de textos didáticos tiveram estreitas ligações com o 

saber oficial não apenas porque eram obrigados a seguir os programas 

estabelecidos, mas porque estavam “no lugar” onde este mesmo saber era 

produzido. A primeira interlocução que eles estabeleciam era exatamente 

com o poder educacional institucionalmente organizado. O “lugar” de sua 

produção situava-se no poder e para o poder, nos colégios destinados à 

formação das elites, dialogando com intelectuais e políticos assentados no 

governo e participantes do IHGB. (Bittencourt, 2008, p.142) 

  

 O que percebemos a partir disso é que todo o processo de gênese da produção 

didática nacional, passa pelo controle do governo, uma vez que aqueles que se 

responsabilizaram por tal produção, se situavam dentro de instituições ligadas ao 
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Estado, e dialogavam diretamente com intelectuais que produziam conhecimento que 

viessem a sustentar os interesses do governo, e por conseqüência, da elite. 

De acordo com Ribeiro (2011), a criação da disciplina escolar de história está 

inserida no processo de consolidação do Estado nacional, sendo parte integrante de um 

projeto de produção e afirmação da nacionalidade brasileira, implementada a partir do 

Império, mas que encontrará na República um momento de redefinição e readaptação 

desse projeto nacional, moldada para atender cada um dos contextos políticos que 

vigoraram em diversas etapas da história brasileira. Com esse ponto de vista, Luca 

(1999) argumenta que foi a partir da abolição e da proclamação da República que a 

construção de laços de pertencimento, capazes de difundir um sentimento de 

brasilidade, assumiu um caráter de urgência. Para agregar todos os cidadãos em torno da 

nação. 

 Ribeiro (2011) atenta para uma contradição marcante na trajetória do ensino de 

História do Brasil. A história política do Brasil, promove uma sistemática e intencional 

desqualificação do campo em relação às outras áreas de conhecimento presentes nas 

estruturas curriculares, através dos mais variados instrumentos. Concomitantemente, 

sempre que o Estado precisa consolidar suas bases ideológicas sobre a maioria da 

população, a intervenção nos programas curriculares, na formação dos professores e nas 

aulas de história é um recurso eficaz e frequentemente utilizado.  

 Em consonância, Bittencourt (1988) afirma que sempre que se precisa 

arregimentar forças para dar sustentação a um determinado projeto político, as salas de 

aula de história são imediatamente convocadas a cumprir seu papel decisivo na 

disseminação desses esquemas interpretativos, ou mesmo na seleção de acontecimentos 

e personagens históricos. Isso, de acordo com Ribeiro (2011) explica então a distância, 

ou mesmo em alguns casos a contradição entre o que se discute academicamente no 

campo da história, e aquilo que se ensina nas salas de aula da mesma
19

. 

                                                           

19
 De acordo com Ribeiro (2011), entre a academia e a história ensinada dentro e fora das salas de aula, 

atuam interesses hegemônicos que articulam as políticas educacionais materializadas por programas 

curriculares oficiais, pela produção de materiais didáticos e pelas políticas de formação do professor que a 

academia por vezes polemiza. 
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A segunda metade do século XIX marcará, portanto a importância da produção 

didática como veículo de divulgação da História do Brasil. Será produzida então, a 

História do Brasil que deveria ser ensinada nas escolas. Coube então ao IHGB, a missão 

de elaborar uma história nacional oficial e difundi-la por meio da educação.  

 

1.3 O IHGB E SEU PROJETO DE HISTÓRIA DO BRASIL 

 

Se a produção dos primeiros manuais didáticos de História do Brasil passam 

pela proposta do IHGB, faz-se necessário uma análise do modelo de história produzido 

nessa instituição. Para quem essa história era produzida e com que objetivo, que 

temáticas foram ressaltadas e quais foram silenciadas, são detalhes que se tornam 

primordiais em nossa pesquisa, uma vez que toda a escrita de Rocha Pombo passa pela 

proposta do IHGB, referencial que ele vai levar a cabo ao escrever seu manual didático 

de História do Brasil. 

 O século XIX é notadamente o século da História
20

, período em que acirra não 

só no Brasil, mas também na França e na Alemanha o debate sobre o fazer história. Esse 

debate ganha força principalmente a partir da necessidade de se pensar sobre a questão 

nacional. A disciplina história sempre esteve fortemente ligada às histórias nacionais, 

especialmente na França onde é considerada um elemento fundamental da cultura, 

sendo empregada já a partir do século XIX aos programas escolares.
21

 

 Diehl (1998) aponta a metade do século XIX como o momento em que o pensar 

a história foi uma das marcas características, foram formulados os parâmetros e os foros 

de cientificidade da pesquisa, do discurso historiográfico, em um processo no qual a 

disciplina história conquistou, definitivamente, o espaço da universidade na Europa. 

Movimento que ele denomina como teorização e metodização do passado. O historiador 

                                                           

20
 Os intelectuais que se encarregavam de relatar os eventos de sua época sempre buscaram justificar seu 

procedimento, contudo, é a partir do século XIX que vemos o nascimento das chamadas escolas 

históricas, e com elas uma reflexão historiográfica sobre a disciplina. 

21
 Ver verbete História em DORTIER, JEAN-FRANÇOIS. Dicionário de ciências humanas, WMF 

Martins Fontes, 2010. 
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perde o status de erudito e passa agora a condição de pesquisador,
22

 em igualdade com 

outros de áreas distintas. Na Europa esse discurso se articulará em um quadro mais 

amplo em que a questão do nacional ocupará uma posição privilegiada. 

 Rocha Pombo, por exemplo, que vive esse período de intensos debates sobre o 

lançamento das bases científicas para o fazer história, já se vê nessa posição de 

pesquisador, em prefácio para sua História do Brasil, que analisaremos mais a frente em 

detalhes, ele demonstra sua preocupação de que sua historiografia não se caracterizasse 

como uma mera compilação de documentos, com uma narração seca. Pelo contrário, ele 

se propõe a buscar o significado dos fatos e dos acontecimentos. 

 De acordo com Diehl (1998), na Europa esse desenvolvimento de uma disciplina 

histórica dentro da universidade acontecerá articulado em um quadro mais amplo no 

qual a discussão sobre a questão do nacional ocupará uma posição privilegiada. Assim, 

ele aponta que não é possível separar a questão da disciplinarização da história com o 

impulso que a discussão em torno do nacional ganha, num claro processo de forja de 

passados que desse conta da explicação da formação das diversas nações européias, 

garantindo a cada um sua identidade. 

 Para Guimarães (1988), o caso brasileiro não escapará ao modelo europeu, o que 

para o autor se torna uma questão complexa, uma vez que o espaço da produção 

historiográfica no Brasil do século XIX em nada se assemelha ao europeu. Enquanto na 

Europa predominava o espaço sujeito à competição acadêmica própria das 

universidades européias, no Brasil esse espaço era representado por uma academia de 

escolhidos e eleitos a partir de relações sociais, nos moldes das academias ilustradas que 

conheceram seu auge na Europa nos fins do século XVII e XVIII. 

 Será, portanto, nesse contexto, em meio a um processo de consolidação do 

Estado Nacional brasileiro, em um período de afirmação do que é ser brasileiro, que se 

viabiliza um projeto para pensar a história nacional de forma sistematizada. A criação 

                                                           

22
 O século XIX lança as bases a um cientificismo da história, de modo que o historiador não poderia 

mais permanecer no status de erudito, alguém que fosse capaz de acumular o máximo de conhecimento  

possível, mas por outro lado, o historiador deveria ser capaz de se posicionar agora como pesquisador, da 

mesma forma que os demais no mundo da produção científica, sendo capaz de articular esse 

conhecimento acumulado e mesmo produzindo novos conhecimentos. 
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do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, vem para auxiliar na 

realização desse projeto.  

 De acordo com Guimarães (1988), uma vez implantado o Estado Nacional, 

impunha-se como tarefa o delineamento de um perfil para a “Nação brasileira”, capaz 

de lhe garantir uma identidade própria no conjunto mais amplo das “Nações. Contudo, o 

Brasil apresentava alguns problemas específicos nesse pensar que passava por uma 

sociedade marcada pelo trabalho escravo e pela existência de populações indígenas. 

Será, portanto a essa tarefa de ponderar o Brasil em seu processo de gênese da nação 

que se entregarão os intelectuais reunidos em torno do Instituto. 

 A fisionomia esboçada para a Nação brasileira proposta pelo IHGB pautará na 

produção de uma homogeneização da visão de Brasil no interior das elites nacionais. 

Guimarães (1988) ressalta a presença de uma postura iluminista, na qual primeiro se 

buscava o esclarecimento daqueles que ocupam o topo da pirâmide social, estes por sua 

vez deveriam se encarregar da educação do resto da sociedade, formulando o passado 

que deveria ser ensinado as diversas gerações, de forma que seria esse seleto grupo que 

faria a seleção dos elementos que poderiam ser transmitidos nas escolas. 

 Uma característica importante de se destacar no projeto de se pensar a nação 

brasileira proposto pelo IHGB é que a construção da idéia de nação não será pautada 

sobre uma oposição à antiga metrópole. Pelo contrário, “a nova Nação brasileira se 

reconhece enquanto continuadora de uma tarefa civilizadora iniciada pelos portugueses. 

Os elementos Nação, Estado e Coroa, ao contrário de outros países que os pensavam em 

oposição em tal embate, no Brasil tais elementos aparecem enquanto uma unidade no 

interior da discussão historiográfica relativa ao problema nacional” (Guimarães, 1988, 

p. 6). O IHGB deveria garantir a Independência como o marco fundador da nação, que 

estaria assentada na unidade construída sob o processo civilizador patrocinado pelo 

europeu colonizador. 

 Contudo, ao se realizar a opção pela unificação desses elementos, alguns serão 

excluídos, seja no plano interno, ou externo. A historiografia definirá aqueles que no 

plano interno serão excluídos desse projeto por não serem portadores da noção de 

civilização: índios e negros. O conceito de Nação operado é eminentemente restrito aos 

brancos. A historiografia é construída no campo limitado da academia de letrados, a 

idéia de Nação brasileira trará consigo uma forte marca excludente, com uma série de 
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imagens depreciativas do “outro”, uma vez que eu me afirmo a partir daquilo que eu não 

sou.
23

 

 De acordo com Oliveira (1990) a identidade nacional, como todo processo de 

construção de identidade, tem uma dimensão interna na qual se acentuam os traços de 

similaridade e, ao mesmo tempo, uma dimensão externa, que define uma diferença em 

relação ao outro. Dessa forma, além da urgência de se definir o ser brasileiro, ainda era 

fundamental identificar a diferença do brasileiro com o outro. Assim, se inicia uma 

busca pela construção de origens comuns para o povo brasileiro que o diferenciasse dos 

demais povos da América Latina. 

 O contexto ao qual nos referimos está ligado a uma busca pela união entre 

Estado, Monarquia e Nação, no plano externo, de acordo com Guimarães (1988), o 

“outro” dessa Nação seriam aqueles que possuíam diferentes formas de organização do 

Estado. Dessa forma, os grandes inimigos do Brasil seriam as repúblicas latino-

americanas, de modo que a forma republicana de governo passa a ser relacionada à 

representação de barbárie. 

 De acordo com Diehl (1998) o conceito de nação, nesse caso, ficou 

eminentemente restrito aos brancos, sem ter, portanto, aquela abrangência a que o 

conceito se propunha ao espaço europeu, onde não havia nem negros nem indígenas. 

Nesse sentido, o Estado se sobrepõe, portanto, a nação. 

 Nesse processo de escrita da História do Brasil, Diehl (1998) aponta um vetor 

que aparece constantemente ao longo do projeto, uma tentativa de integrar o velho e o 

novo em uma simbiose de forma que as rupturas fossem evitadas. Isso vai levar à 

necessidade de orientar a historiografia para um pacto consensual, proposto pelo IHGB: 

levar a cabo um projeto dos novos tempos, cujo fundamento residia na soberania 

nacional como critério definidor de uma identidade nacional, sem, no entanto, romper 

com o passado. 

 Assim, de acordo com Guimarães (1988) a leitura de história empreendida pelo 

IHGB seria marcada por um duplo projeto. Em primeiro lugar era preciso dar conta de 
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 Enrique Dussel (1993) faz uma discussão de como o europeu constrói a visão dos povos conquistados, 

a partir de uma visão eurocentrista da história, onde o autor discute o chamado “mito da modernidade”.  



 

 

 

30 

uma gênese da Nação brasileira, inserindo a mesma em uma idéia de civilização e 

progresso. Essa nação, contudo, deveria surgir como o desdobramento nos trópicos, de 

uma civilização branca e européia. O grande desafio estaria presente nessa questão, uma 

vez que o Brasil era muito peculiar em relação à sociedade que tomou como modelo. 

 Para realizar tal tarefa, o IHGB contará com duas diretrizes principais: a coleta e 

publicação de documentos relevantes para a história do Brasil e o incentivo, ao ensino 

público, de estudos de natureza histórica. Nota-se, a grande preocupação em se criar 

uma base documental para a viabilização desse projeto de escrita da história nacional, 

corroborado com a preocupação em se ensinar a história da nação brasileira nas escolas, 

formando um cidadão pátrio. 

 A presença do Estado nesse projeto fica evidenciada pela grande participação do 

imperador D. Pedro II, em suas participações nas reuniões, mas principalmente em sua 

ajuda financeira, uma vez que de acordo com Guimarães (1988) cinco anos após a 

fundação do instituto, as verbas do Estado Imperial já representavam 75% do 

orçamento. Custeio decisivo para a existência, permitindo a realização de projetos como 

viagens exploratórias, pesquisas e coletas de material em arquivos estrangeiros. 

 Outro ponto importante a se destacar quanto ao papel do Estado em relação ao 

IHGB, está relacionado à preocupação de passar a imagem de um Estado iluminado, 

esclarecido e civilizador, no qual o próprio Imperador, que antes participava de reuniões 

anuais passa a ter uma presença mais assídua, contribuindo para a construção da 

imagem de um monarca esclarecido e amigo das letras. Guimarães (1988) destaca que a 

contribuição do Imperador vai desde sugestões de temas para discussão, até o 

estabelecimento de prêmios para trabalhos de natureza científica. Dessa forma a 

instituição passa a dar prioridade à produção de trabalhos inéditos, relegando a segundo 

plano a tarefa até então prioritária de coleta e armazenamento de documentos.  

 Os critérios de admissão no Instituto também mudaram. Os intelectuais seriam 

admitidos ao relacionar seu trabalho com uma das áreas de atuação. Rocha Pombo, por 

exemplo, em 1900, ano de sua admissão no IHGB, ganhou um desses concursos, com o 

melhor texto para a escrita da História da América, produzindo um livro para a 

educação, destinado a alunos e educadores, sendo essa produção sua porta de entrada 

para o Instituto. 
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 É importante ressaltar a influência que o IHGB recebe do espaço intelectual 

francês, especialmente do Institut Historique de Paris, fundado em 1834, e que manterá 

um intenso contato com o instituto brasileiro, e vai exercer forte influência quanto a 

visão de história aqui adotada. Uma história, segundo Guimarães (1988), vista segundo 

sua instrumentalidade para a compreensão do presente e encaminhamento do futuro. 

Esse contato permitia ainda a abertura de espaço na revista parisiense para o tratamento 

de temas e veiculação de notícias relativas ao Brasil, construindo uma imagem do país 

como frente avançada da civilização francesa nos trópicos, estabelecendo-se assim uma 

“ordem” que pudesse se contrapor ao “caos” das repúblicas vizinhas.  

 Utilizando-se de categorias próprias da história iluminista, vai-se tentar dar conta 

da especificidade nacional brasileira em termos da sua identidade e do papel que lhe 

caberá no conjunto das nações. “Da história, como local de experiências passadas, 

poderiam ser filtrados exemplos e modelos para o presente e o futuro e a partir de tais 

exemplos os políticos deveriam se debruçar para melhor desempenharem suas funções” 

(Guimarães, 1988, p. 15). O conhecimento da história seria então um fator legitimador 

para qualquer decisão política. A revista do IHGB passa a contar então com uma série 

de biografias, que contribuíram para a construção da galeria dos heróis nacionais, os 

quais deveriam despertar o sentimento de patriotismo nos mais jovens. 

 A questão indígena parece ter sido o principal ponto de discussão, 

especialmente no que se refere aos embates entre literatura e história sobre a viabilidade 

da nacionalidade brasileira estar representada por esse personagem. Debate no qual o 

historiador Francisco Adolfo Varnhagen, um dos principais expoentes nas primeiras 

publicações do IHGB, se posicionará contra, pois para ele, o branco europeu, é que 

deveria tomar frente na discussão sobre a nacionalidade brasileira. 

 De acordo com Fonseca (2011) a questão da formação da identidade nacional 

assumiu, desde o princípio, um lugar de destaque nos debates realizados no século XIX 

sobre a construção da nação. Ganhará força a discussão sobre a questão da mestiçagem, 

especialmente no que diz respeito à posição do africano na constituição de uma 

identidade. Coube então ao IHGB a missão de elaborar uma história nacional e difundi-

la por meio da educação. A solução para essa problemática veio com a vitória da tese do 

naturalista alemão Karl Philipp Von Martius em um concurso sobre o melhor plano para 

se escrever a História do Brasil. Von Martius elaborou uma tese que reforçasse a idéia 
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da união das três raças, ressaltando o elemento branco, sugerindo um progressivo 

branqueamento como um caminho seguro para a civilização. 

 A tese de Von Martius se torna conteúdo obrigatório para todos os manuais 

didáticos que passam a ser produzidos a partir de então, em sua maioria pelos sócios do 

IHGB. Em seu artigo ele define as linhas mestras de um projeto historiográfico capaz de 

garantir uma identidade à nação brasileira, pensando sempre a nação como uma unidade 

homogênea, seja do ponto de vista étnico, territorial ou mesmo cultural, projeto este que 

iremos tratar em detalhes no último capítulo do nosso trabalho. 

 Dessa forma, o IHGB incentivará viagens e excursões pelo interior do Brasil, na 

expectativa de colher material que subsidiasse a escrita da história nacional, sobretudo o 

acervo referente aos grupos indígenas. Além da coleta de fontes, Guimarães (1988) 

destaca que esse projeto possibilitaria melhor conhecimento das fronteiras do império, 

bem como mecanismos de melhor aproveitamento dos territórios e defesas das 

fronteiras. 

 A partir de 1851, mudanças internas ocorreram com os novos estatutos que 

propunham um processo de alargamento dos horizontes e das fontes históricas. O IHGB 

procurou englobar estudos etnográficos, arqueológicos e relativos às línguas dos 

indígenas brasileiros. Esse método, de acordo com Diehl (1998), permitiria recuperar a 

história brasileira e sua cadeia civilizadora, demonstrando a inevitabilidade da presença 

branca como forma de assegurar a plena civilização, necessária para dar continuidade ao 

processo de formação da identidade integradora capaz de modernizar o Brasil. 

 Nas páginas da revista do IHGB, publicada trimestralmente, eram registradas as 

atividades da instituição, cerimônias e atos comemorativos, bem como a publicação de 

fontes primárias, além de artigos, biografias e resenhas de obras. Entre as temáticas 

recorrentes das revistas, Guimarães identifica o predomínio de três temas fundamentais: 

a problemática indígena, as viagens e explorações científicas e o debate da história 

regional. Sendo que muitas vezes essas três temáticas se entrecruzam. 

 A recorrência desses três temas corrobora com o projeto de construção de uma 

identidade nacional, uma vez que para tanto seria indispensável à discussão sobre o 

papel do indígena na constituição dessa nação, bem como o conhecimento do interior do 
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país e das diversas histórias regionais. A proposta visava a homogeneização da história 

de um país tão heterogêneo, possibilitando a integração física do território. 

  As discussões do IHGB se ligariam ainda a temas contemporâneos da sociedade 

brasileira do período. Na segunda metade do século XIX um dos temas que ganha corpo 

nas páginas da revista são publicações que tratavam das alternativas capazes de 

encaminhar uma solução para a questão da escravidão, e consequentemente para a mão 

de obra do país. Guimarães (1988) aponta que apareciam como principais alternativas 

propostas a tese da imigração estrangeira e até a priorização do indígena, em muitos 

momentos pensado como alternativa a tal problema.
24

 

 De acordo com Diehl (1998), o projeto de história do Brasil, proposto pelo 

IHGB, foi corporificado em um primeiro momento com a publicação da História geral 

do Brasil de Varnhagen, obra na qual o autor procurou alicerçar os supremos interesses 

da nação, contrapondo os excessivos provincialismos regionais. Na obra de Varnhagen 

já se pode verificar que eram moldados princípios da moderna historiografia.  

 

 

1.4 OS PRINCIPAIS AUTORES DE MANUAIS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO 

BRASIL 

 

 

Se Varnhagen foi quem primeiro deu corpo ao projeto de escrita de história do 

Brasil, nos moldes proposto pelo IHGB, ele não será o único a produzir tal tipo de obra, 

e parece estar longe de ser um dos mais utilizados na cultura escolar. Gasparello (2002), 

em sua tese de doutorado, faz uma retomada dos autores de manuais didáticos de 

história do Brasil que mais fizeram sucesso ao longo do século XIX e início do século 

XX. Em sua pesquisa sobre a historiografia nacional a historiadora aponta como pontos 
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 Guimarães (1988) aponta que frequentemente será abordado nas revistas a questão do aproveitamento 

do indígena como força de trabalho, com frequentes referências à escravidão negra, comparando-se os 

resultados advindos desses dois tipos de mão-de-obra. 



 

 

 

34 

de referência no século XIX um lugar institucional – o IHGB – e uma obra – a História 

Geral do Brasil – de Francisco Adolfo de Varnhagen (1854). 

 De acordo com Bittencourt (2008), na história da produção didática nacional há 

uma articulação de dois elementos que estimularão e consolidarão essa produção: o 

lugar social do autor – em geral o Colégio Pedro II – e a instituição científica 

abalizadora – que como já citado aqui, era o IHGB o grande responsável pelo projeto. 

 Contudo como aponta Gasparello (2002), dois livros didáticos de história do 

Brasil que foram largamente utilizados por mais de quatro décadas, apresentam uma 

fase anterior a esses marcos, desfrutando de uma relativa autonomia frente à atuação do 

Instituto Histórico. 

 O primeiro é anterior à própria criação do IHGB, fruto de uma tradução do 

Resumé de l´histoire du Brésil, de Ferdinand Denis pelo capitão português Henrique 

Luiz de Niemeyer Bellegarde, publicado em 1831, no Rio de Janeiro. O outro, também 

escrito por um militar, tratava-se do Compendio de Historia do Brasil, escrito pelo 

General José Ignácio de Abreu e Lima, publicado em 1843, período no qual o modelo 

de história da nação do IHGB ainda estava em sua gênese, uma vez que o próprio 

projeto de Von Martius só seria publicado em sua primeira versão em 1844. 

 Em ambos os textos como aponta Gasparello (2002), os autores não 

reivindicavam originalidade, pois suas obras resultavam de traduções e adaptações, e se 

basearam na literatura histórica existente na época, com base em autores estrangeiros. A 

obra de maior referência era do poeta e historiador inglês Robert Southey, History of 

Brazil, publicada em três volumes (1810, 1817 e 1819), considerada por Iglesias (2000), 

a primeira história do Brasil verdadeiramente monumental. 

 De acordo com a divisão cronológica proposta por Bittencourt (2008), dos três 

momentos da produção de manuais didáticos no Brasil, o período inicial, que abrange as 

décadas de 1830 e 1840, e no qual se inserem os dois autores citados, seria marcado por 

um contexto de transição política do país, especialmente no que se refere as 

instabilidades políticas do período regencial. Gasparello (2002) aponta que esses autores 

escreviam sob o impacto da mudança política e dos sentimentos que emergiam com as 

novas experiências de um país livre, vivendo o nascimento de uma nova nação.  
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 A obra de Bellegarde, portanto, aparece como o primeiro modelo de livro 

didático de História do Brasil, se apresentando como um resumo com finalidades 

patrióticas feito para o ensino. Nascido em Lisboa (1802), veio para o Brasil ainda 

pequeno, na mesma viagem que trouxe a família real portuguesa. Serviu como militar 

na Academia Real Militar do Rio de Janeiro, onde aderiu ao movimento pela 

independência do país. Após sua diplomação, na Europa, como engenheiro geógrafo, 

passa a ser o responsável por diversas obras de engenharia, principalmente pontes e 

canais, no Rio de Janeiro e outras regiões brasileiras. Apesar de sua morte prematura 

aos 37 anos, tem uma vida intensa de estudos e trabalhos de engenharia. 

A literatura de Bellegarde, caracterizada por Gasparello (2002), como de 

linguagem simples e bem escrita, tratava-se de uma seleção de eventos políticos 

considerados como mais significativos da trajetória seguida na formação da unidade 

brasileira. Publicado sob o título Resumo de História do Brasil até 1828, “Traduzido de 

Mr. Denis, corrigido e aumentado”, como indica a própria folha de rosto, percebe-se a 

pouca preocupação de Bellegarde em reivindicar qualquer originalidade a sua obra. 

Mesmo assim recebeu muitos elogios
25

 na Revista do IHGB pela “elegância do seu 

estilo, concisão de pensamento, e veracidade histórica”, dando destaque às correções e 

enriquecimento do texto do resumo francês (RIHGB, 1839 apud Gasparello, 2002). 

Apesar do IHGB ainda não ter sido criado no período de sua publicação, 

Bellegarde pertencerá a seu círculo de sociabilidade, uma vez que seu irmão Pedro 

Bellegarde, que se responsabilizou pelas publicações após a sua morte, foi um dos 

fundadores do IHGB e ministro do Império. Pouco tempo depois, o próprio Bellegarde 

será admitido como sócio. Por estar em um lugar privilegiado no círculo de poder 

cultural e político, de acordo com Gasparello (2002), o resumo contará com o apoio 

formal do Estado, sendo então aprovado para uso nas escolas, se tornando assim o 

primeiro livro de História do Brasil a ser adotado no ensino brasileiro após a 

Independência. 

Contudo, o compêndio mais importante da fase inicial da historiografia didática 

nacional, de acordo com Gasparello (2002), foi do General José Inácio de Abreu Lima 
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 Por suas ações como militar e engenheiro das principais obras da época, e principalmente por participar 

da rede de relações do poder intelectual e político, fizeram com que Bellegarde recebesse tantas adesões e 

congratulações por seu resumo.  
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(1796 – 1869), personagem que viveu intensamente os eventos da primeira metade do 

século XIX. Quando da entrega de um exemplar de seu compêndio de 1843, ao IHGB, 

recebeu duras críticas de Varnhagen, que considerou a História do Brasil de Abreu e 

Lima como em grande parte simples reprodução do livro do historiador francês 

Beauchamp, sendo este, na opinião de Varnhagen mero plagiador da obra de Southey, 

History of Brazil. 

Varnhagen falava do lugar legítimo, de onde se poderia escrever a história 

“verdadeira”, fundamentada em documentos instituicionais, apoiado por todas as 

instituições imperiais. De acordo com Gasparello (2002) o que parece ter pesado mais 

na posição de Varnhagen foi o posicionamento desassombrado e crítico de Abreu e 

Lima em questões vitais da construção de uma história nacional, especialmente no que 

se refere a seu posicionamento em relação aos indígenas. O general ousara chamar os 

índios de brasileiros, condenara os colonos, definidos como violentos, ambiciosos e 

cruéis na caça aos índios, se posicionando ao lado dos padres jesuítas no que diz 

respeito ao conflito entre colonos e indígenas. Seu texto, portanto, fundamenta uma 

história patriótica, mas sem a marca de uma história imperial, oficial e pedagógica do 

segundo momento. 

Será, portanto, com Varnhagen, que a história do Brasil ganhará uma obra de 

referência, produzida nos moldes do projeto do IHGB. Reis (2009) definiu Varnhagen 

como o “Heródoto brasileiro”, destacando a importância de sua obra: 

Foi somente nos anos 1850, com Varnhagen, que surgiu a obra de história do 

Brasil independente mais completa, confiável, documentada, crítica, com 

posições explícitas [...] A sua História geral do Brasil refletia uma 

preocupação nova no Brasil com a história, com a documentação sobre o 

passado brasileiro, que o recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro representava. (Reis, 2009, p. 23) 

De acordo com Reis (2009) será nos anos de 1850, que Varnhagen desenhará o 

perfil do Brasil independente, oferecendo à nova nação um passado, a partir do qual 

elaborará um futuro. Tendo o imperador como seu protetor, ele terá os recursos 
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necessários para a produção de sua obra. O projeto de Von Martius balizará seu estudo 

tomando para si esta tarefa e se tornará o primeiro grande “inventor do Brasil”. 
26

 

 Influenciado pela historiografia do período, Varnhagen quis produzir a “verdade 

histórica” do Brasil com viés científico, ou seja, documentada, afastando o lendário e o 

maravilhoso e evitando juízos de valor. Tal objetivo só seria alcançada ao se reunir o 

maior número de testemunhos, restringindo-se a documentos oficiais e interpretados 

com o devido critério. “Para Varnhagen, o bom critério é o que aprecia devidamente os 

fatos, apurando deles a ‘verdade’, ele teria afirmado preferir desagradar publicando a 

verdade a ser aplaudido faltando a ela” (Reis, 2009, p. 48). 

 Mesmo tendo se tornado referência do período a obra de Varnhagen não 

escapará de críticas. “Varnhagen parece não dominar aquilo que é o essencial da tarefa 

do historiador: cortar e recortar o tempo, periodizar, criar ritmos que facilitem o 

domínio e a compreensão da vida social” (Reis, 2009, p. 50). A maior parte das críticas 

se concentram, portanto, nessa falha da organização temporal. Capistrano de Abreu, por 

exemplo, afirma que Varnhagen organiza sua exposição cronologicamente e não 

tematicamente, faltando, assim, uma visão de conjunto, que só uma periodização bem 

feita pode oferecer (Abreu, 1975, apud Reis, 2009).  

 A segunda fase da produção de manuais didáticos de história do Brasil, datada 

por Bittencourt (2008) como do início da década de 1840 até meados da década de 

1880, será marcada, sobretudo, pela construção de uma história oficial, sob os auspícios 

do Estado Imperial, evidenciado pela oficialização da disciplina História nos currículos 

escolares. Gasparello (2002) aponta a obra Lições de História do Brasil, do romancista 

e professor Joaquim Manoel de Macedo, como o início do período da construção dos 

paradigmas da nacionalidade sob a ótica da elite brasileira. 

 Publicado em 1861, o livro de Macedo, ao contrário do Compêndio de Abreu e 

Lima, encontrou todas as condições favoráveis ao sucesso, preenchendo uma lacuna de 

                                                           

26
 Reis (2009) em seu livro As identidades do Brasil trabalhará com a idéia de que a identidade nacional 

brasileira é “histórica”, ou seja, é (re) construída em cada presente, em uma relação de recepção de recusa 

de passados e de abertura e fechamento aos futuros. De forma que uma interpretação não exclui a outra, 

nem as torna descartáveis. De forma que para o autor Varnhagen seria o primeiro grande “inventor do 

Brasil” e vai dessa forma influenciar diretamente ou indiretamente aqueles que propõem novas 

interpretações posteriores. 
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um compêndio que fosse especialmente escrito para os alunos do Colégio Pedro II, 

sendo elaborado de acordo com o plano de estudos do Colégio. Além do que, Macedo 

era membro efetivo do IHGB e professor do Colégio Pedro II, o que garantiria a 

aceitação de sua obra (Gasparello, 2002).  

 Outro compêndio que deve ser destacado nesse período foi o do professor Luís 

de Queirós Mattoso Maia, que também se intitulava Lições de História do Brasil. 

Gasparello (2002) analisa a pedagogia da nação adotada por esses autores como uma 

forma de garantir a unidade, apontando como erros administrativos todas as ações 

metropolitanas que considerassem prejudiciais ao fortalecimento da centralização e da 

harmonia na colônia. Contudo, mesmo se aproximando a todo o momento, os discursos 

desses autores não eram únicos, e apresentavam alguns pontos de discordância. 

 Maia apresenta discordâncias em relação a Macedo e Varnhagen, principalmente 

no que diz respeito aos conflitos entre jesuítas e colonos. Conforme aponta Gasparello 

(2002), Maia, apoiando-se em Southey, destaca os jesuítas como elementos poderosos 

“de catequese e de civilização, pela educação que davam por intermédio de seus 

colégios” na colônia e ainda destaca os efeitos prejudiciais neste setor causados pela 

expulsão da Companhia. 

 A presença de tal discordância aponta para o fato de que os discursos não eram 

únicos, não havia apenas uma forma de se pensar o Brasil, como uma receita para se 

escrever a história nacional. Se Martius, em seu texto, definiu as linhas mestras para tal 

escrita, e o IHGB instituiu esse mesmo texto como a base de tal escrita, ainda havia 

espaço para que os autores defendessem seu próprio pensamento, fruto de suas 

experiências e influências em seu modelo nação proposto. 

 De acordo com Gasparello (2002), os livros didáticos de História do Brasil no 

século XIX demonstram que a pedagogia da nação não foi construída linearmente nem 

foi singular. Ao longo do Império, visões conflitantes, que ajudaram a fabricar 

diferentes representações da nação brasileira, estiveram presentes no jogo contraditório 

da vida cultural e ideológica. A historiadora ainda destaca que os textos didáticos 

permitem ainda compreender como, nos recantos privilegiados das elites no poder, 

houve um grande esforço de vigilância e controle dos corações e mentes dos brasileiros, 

mesmo aqueles situados próximos a elite. 
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 A terceira fase na produção de compêndios, apontada por Bittencourt (2008), vai 

do fim do século XIX ao início do século XX. Período caracterizado pela propaganda e, 

na sequência, consolidação do regime republicano. Era preciso, agora através da história 

pátria, legitimar a nova forma de governo. De acordo com Fonseca (2011), não se pode 

afirmar, a rigor, que o advento da República alterou a essência do ensino de história, no 

que diz respeito às concepções predominantes neste campo do conhecimento, contudo, é 

importante destacar uma preocupação mais evidente com os métodos empregados. 

 Fonseca (2011) aponta que desde o início do século XX, diversos autores de 

livros para ensinos primário e secundário apostavam na eficácia do ensino de história na 

formação de um cidadão adaptado à ordem social e política vigente. Um dos autores que 

mais se destaca nessa terceira etapa de produção é José Francisco da Rocha Pombo. O 

autor de uma das mais destacadas obras de história do Brasil que afirmava ser 

necessário desenvolver nos jovens o “gosto pela história” como condição para a criação 

de um “espírito de povo”.
27

 

 Rocha Pombo publica seu livro História do Brasil em dez volumes, sendo o 

primeiro datado de 1905, e seu último volume publicado em 1917. Abolicionista e 

republicano, e seguidor dos pressupostos de uma história cientificista, terá sua obra 

recebida com grande aceitação, especialmente por se encontrar em lugar privilegiado, 

membro do IHGB e professor do Colégio Pedro II, pertencia, portanto ao círculo que 

produzia tal história. Rocha Pombo terá, portanto, sua obra reeditada ao longo do século 

XX até o início da década de 1970. 

 Por se tratar de um autor com tantas reedições, especialmente em um século de 

tantas oscilações políticas, culturais, sociais e econômicas, a obra de Rocha Pombo 

merece uma atenção especial. No próximo capítulo trataremos especificamente desse 

autor, que nos instigou a produção dessa pesquisa. Buscaremos compreender através da 

análise da sua trajetória e especialmente de seu livro de História do Brasil, seu conceito 

de nação, que vai ser referência para tantos brasileiros que tiveram a companhia de seus 

livros durante sua formação escolar, ao longo do século XX.  

                                                           

27
 Para Rocha Pombo o primeiro trabalho do historiador do Brasil seria o de mostrar como a nossa história 

é bela, e como a pátria, feita, defendida e honrada pelos nossos maiores, é digna do nosso culto. 

Despertando assim um sentimento de devoção a pátria naqueles que teriam acesso a tais obras. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ROCHA POMBO E A ESCRITA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

 

 

2.1 Biografia e trajetória bibliográfica de Rocha Pombo 

 

Esse foi o trabalho pelo qual, durante muitos anos, numerosas gerações de 

brasileiros aprenderam tudo que jamais vieram a saber do passado colonial; 

Rocha Pombo terá concorrido mais do que qualquer outro para construir, no 

espírito do público não-especializado, a nossa visão da história do Brasil. 

(Martins, 1978, pp. 273-274) 

 

 Ao se realizar um trabalho acadêmico de pesquisa sobre uma determinada obra, 

um erro é comumente cometido: o isolamento da mesma em detrimento das demais 

produzidas pelo autor e mesmo da trajetória deste. Esse erro faz com que a obra em 

questão seja tomada como fonte única de pesquisa, o que faz com que muitos detalhes 

importantes sejam suprimidos, comprometendo todo um trabalho. De acordo com 

Koselleck (1990), para se conhecer uma interpretação histórica, é preciso saber quem a 

formulou, sua trajetória, suas influências, para quem este escrevia, de onde, e mesmo 

quem este representava. 

 O discurso de um intelectual nunca pode ser tomado sem uma contextualização, 

há sempre um grupo falando, de forma que não dá para estudar um autor isolado sem 

comprometer o resultado da pesquisa. Faz-se necessário, portanto, inserirmos este no 

contexto em que escreve, compreendendo assim o estilo de escrita do mesmo, bem 

como suas influências. Assim, ao empreendermos uma análise de um intérprete do 

Brasil, Reis (2009) chama a atenção para que esta seja feita em sua época, em sua data, 

com sua problemática específica e com suas específicas avaliações do passado e 

projeção do futuro. “A data de uma obra diz muito sobre ela, é a sua definição, pois 
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revela o mundo histórico em que foi produzida” (Ortega y Gasset, 1958 apud Reis, 

2009). 

 Para tanto, uma análise isolada de uma de suas obras, mesmo que seja aquela 

considerada como a que melhor traduz seu pensamento, não se mostra eficaz. É preciso 

estudar o trabalho de um autor em seu conjunto, a compreensão dele e de sua trajetória 

ajudará a explicar a obra. Tentar percebê-lo fora da historiografia que ele produz. É 

preciso colocá-lo em afronte com outros autores do mesmo período, para que então 

através dessa visão de conjunto, possamos ter uma visão mais próxima do verdadeiro 

entendimento de uma determinada obra de um autor. 

 Entendemos que buscar uma verdade histórica é uma tarefa complicada, para 

não dizer improvável. Schaff (1995) chama a atenção para que se todos os historiadores 

são unânimes em reconhecer o fato em si e sua importância, cada um vê o mesmo, 

apresenta-o ou explica-o à sua maneira. Essa diferença acontecerá, sobretudo, na 

descrição e na seleção dos elementos que o constituem, o que cada historiador faz de 

seu objeto. Quanto melhor sabemos precisar o que o sujeito traz ao conhecimento do 

objeto, melhor nos apercebemos do que esse objeto é na realidade (Lynd, 1950, apud 

Schaff, 1995). 

 Desta forma, realizaremos nas próximas páginas uma análise centrada em nosso 

autor, por meio de sua trajetória biográfica e bibliográfica, contextualizando o momento 

no qual o mesmo escreveu, analisando os diversos personagens que fazem parte de seu 

contexto, e realizando também uma investigação centrada em sua obra, que deu origem 

a nossa pesquisa, para que então possamos compreender a nação brasileira pelos olhos 

de Rocha Pombo. 

 José Francisco da Rocha Pombo nasceu em Morretes, estado do Paraná, no dia 4 

de dezembro de 1857. Cidade de Morretes que, como afirma Nestor Vitor (1924)
28

, por 

ter sido durante muito tempo “refúgio dos perseguidos que iam fugindo às ameaças do 

pelourinho alçado em Paranaguá”, possibilitou às almas que nela se formaram, o 

sentimento de ódio à tirania e o amor à liberdade. Pensamento este que nos remete a 

                                                           

28
 As referências a Nestor Vítor se referem ao livro Obra Crítica de Nestor Vitor volume III, publicado 

pela secretaria de estado da cultura e do esporte do estado do Paraná, em 1979, porém seu texto que se 

refere à biografia de Rocha Pombo fora escrito em 1924, e aparece transcrito no livro. 
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ideia de que Rocha Pombo, a todo o momento de sua escrita, condena a monarquia e 

exalta a República.
29

 

 Já com 18 anos de idade, teve sua primeira experiência na educação, 

substituindo seu pai, lecionando primeiras letras no Anhaia, subúrbio da sua cidade 

natal. Seu pai Manoel Francisco Pombo já estava inserido na política local, chegando a 

ser suplente de vereador pelo Partido Conservador. Seu primeiro artigo foi publicado na 

revista fluminense “A Escola”, de José Serafim Alves, merecendo ser transcrito na 

“Revista Del Plata”, de Buenos Aires. Em 1879, dez anos antes da proclamação da 

República, iniciou ainda em Morretes a propaganda republicana, no seu hebdomadário 

“O Povo”. 

Autodidata, Rocha Pombo passou a se dedicar a carreira de jornalista, contudo, 

como conta Nestor Vitor (1924), “não o fez de forma traiçoeira e vingativa”, como era 

prática da maioria, mas sim porque a imprensa era “o único refúgio possível para os 

legitimamente desesperados da justiça social, para os inamoldáveis a toda e qualquer 

classificação comum” (Nestor Vitor, 1924, p. 60). 

No ano de 1880, Rocha Pombo mudou-se para a capital, Curitiba, onde no ano 

seguinte foi publicado, por ele mesmo impresso, o seu primeiro livro A Honra do 

Barão, que foi transcrito no folhetim “Pátria”, de Montevidéu. A partir daí, sua 

literatura ganhou força, publicando em 1882 o romance Dadá. Em 1883, passou a 

residir em Castro, onde publicou nesse mesmo ano A Supremacia do Ideal e A Religião 

do Belo. Passou ainda a colaborar com o jornal “Echo dos Campos”, onde se casou com 

Carmelita Madureira, de uma família de grandes fazendeiros. 

De acordo com Bega (2003), sua ida para Castro em 1883 foi determinada pelo 

Partido Conservador que almejava construir bases mais sólidas em um local que era 

dominado por liberais. Essa circunstância foi fundamental para que Rocha Pombo 

tivesse sucesso na atuação em jornais e livros publicados. “Nenhum paranaense subira 

                                                           

29
 Para Rocha Pombo nem mesmo o imperador parecia dar suficiente crédito a monarquia, no mais, para 

ele a república teria animado toda a nossa história, sendo portanto, quase natural que nos 

encaminhássemos a ela. Dessa forma ele se insere em um conjunto de intelectuais da década de 1870, que 

contava com nomes como Joaquim Nabuco, Alberto Salles, Sílvio Romero, entre outros republicanos que 

estiveram presentes em intensos debates na passagem do Império para a República. 
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intelectualmente tão alto perante a opinião de seu meio, nenhum fizera carreira tão 

vertiginosamente na imprensa e nas letras” (Nestor Vitor, 1924, p. 68).  

Assim sendo, como afirma Queluz (1994), foi esta posição de prestígio 

intelectual, aliada a sua atuação no jornal Echo dos Campos, onde entrara em conflito 

com o Partido Liberal, que o levou a ser convidado pelo Partido Conservador a sair 

candidato a deputado pelo 2º distrito. Contudo, uma vez eleito, sua atuação política foi 

marcada por seu espírito de independência e pela apresentação de projetos reformistas, 

tais atitudes levaram a desconfiança de conservadores e republicanos, de forma que 

terminado seu mandato, Rocha Pombo só voltou a ser deputado em 1916, muito mais 

em caráter honorífico, por sua atuação como historiador no Distrito Federal. 

Com o insucesso da carreira política, mudou-se novamente para Curitiba, onde 

passou a se dedicar novamente ao jornalismo, montando o seu próprio periódico, o 

“Diário Popular”, em 1887. Nestor Vitor (1924) apontou o núcleo de jovens 

colaboradores reunidos em torno de Rocha Pombo na redação do jornal como o núcleo 

que mais tarde constituiria os primeiros escritores paranaenses mais conhecidos no 

Brasil: 

[...] já nesse tempo nos movíamos ali uns quatro rapazes, representando nova 

camada em relação àquela que ele viera, sujeitos quase todos vadios, que 

éramos, como preparatorianos, mas já exercitados, mais ou menos, em fazer 

jornal e com propensão acentuada para as letras. Rodeamo-lo, como a um 

prezado mestre. Embora ainda bem moço, e aí se começou a organizar o 

núcleo que deu mais tarde os primeiros escritores paranaenses hoje 

conhecidos de todo o Brasil. Ao menos por esse lado, Rocha Pombo 

encontrava efetivamente um apoio para o seu diário. (Nestor Vitor, 1924, 

p.67) 

Dando sequência a sua obra literária, publicou em 1886 o poema A Guairá, e em 

1887 o estudo Nova Crença, em 1892 o romance Petrucello e o livro Visões, uma 

coletânea de contos e poesias. Nesse mesmo período passou a ser redator e, 

posteriormente, proprietário do jornal Diário do Comércio. Ainda em 1890, conseguiu 

concessão do poder público estadual para a criação da Universidade do Paraná, porém 

como aponta Queluz (1994), após conseguir cinco contos de réis, com os quais comprou 

o terreno e fez as primeiras fundações, escasseando o apoio, não conseguiu concretizar 

seu projeto. 
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Ainda nesse período escreveu a crônica Para a História, que foi publicada 

postumamente em 1980. Neste texto Rocha Pombo retratou os acontecimentos da 

Revolução Federalista,
30

 que tanto dificultaram sua vida jornalística, tendo um grande 

impacto sobre nosso escritor. Participou da revista O Cenáculo entre 1895 e 1897, 

contribuindo com diversos textos. Em 1896 mudou-se para Paranaguá, onde criou uma 

pequena agência de negócios e passou a publicar para o hebdomadário local, o 

“Aurora”. 

Em 1897 Rocha Pombo mudou-se definitivamente para a capital federal. Foi no 

Rio de Janeiro que ele iniciou sua carreira como historiador, com a publicação de sua 

primeira obra didática, História da América de 1900. Esse texto foi fruto de um trabalho 

escrito para um concurso promovido pelo IHGB, o qual ele venceu, ganhando uma 

premiação em dinheiro e a publicação da mesma. Ainda em 1900, publicou outro 

trabalho de cunho historiográfico, O Paraná no Centenário. 

O ano de 1900 se torna particularmente importante quando pensamos na 

trajetória de nosso autor, principalmente no que tange a seu trabalho historiográfico, 

uma vez que suas obras História da América e O Paraná no Centenário foram 

apresentadas como títulos para a análise da Comissão de Admissão do IHGB, para sua 

candidatura a sócio efetivo. Foi graças a essas duas obras que ele conseguiu ser 

admitido no Instituto, todavia não foi poupado de receber uma forte crítica a seu 

trabalho.
31

 

Tendo ganhado um lugar entre aqueles que deveriam se incumbir de escrever a 

história de nossa nação, Rocha Pombo passou a se dedicar mais arduamente a essa 

missão. Em 1905 publicou o primeiro dos dez volumes de sua História do Brasil, 

considerada uma das mais vastas e completas obras do gênero, e com certeza sua mais 

importante obra historiográfica, pela sua abrangência e pelo rigor em sua produção, 

                                                           

30
 A Revolução Federalista que ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1893 e 1895 atingiu também o Paraná 

e Santa Catarina, gerando um momento de instabilidade na região. O movimento mostrou que a 

Proclamação da República e seu sistema político não foram aceitos de forma unânime no Brasil. 

31
 De acordo com Bittencourt (1993) Rocha Pombo não teve seu livro muito bem aceito, uma vez que 

apresentava um ponto de vista diverso daquele comum e desejado na época. Sua visão da história da 

América apresentaria a colonização como um saque, com europeus destruindo a cultura local, uma 

exploração que culminou com o extermínio da população americana. 
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constituindo-se essa coleção, portanto, como nossa principal fonte de pesquisa no 

presente trabalho. 

Pilotto (1953) faz uma relação entre o seu fracasso na tentativa de construção da 

Universidade no Paraná e sua ida para o Rio de Janeiro. “Não tendo podido empreender 

isso (a Universidade), foi embora de sua terra. Foi dar trabalho a sua espantosa 

tenacidade, erigindo, num esforço gigantesco, a mais ampla, completa e invejada 

História do Brasil” (Pilotto, 1953, p. 20). 

Rocha Pombo foi ainda professor de História Geral na Universidade do Povo e, 

a partir de 1912, professor concursado do Colégio Pedro II e da escola normal. Desta 

forma fez parte tanto do IHGB como do Colégio Imperial, o que se tornou primordial 

para a aceitação e ampla utilização de seu manual didático de História do Brasil pelas 

escolas. 

Ainda em 1905, publicou o romance simbolista No Hospício. Em 1917 publicou 

o livro Nossa Pátria, um livro de história do Brasil escrito para o ensino primário, se 

caracterizando como sua obra com mais reedições. Em 1918, outro compêndio, História 

de São Paulo, além de Notas de Viagem. Em 1922, seguindo sua linha de publicações, 

mais uma história regional, História do Rio Grande do Norte, e em 1930, outro livro 

didático, História do Paraná. 

Em 1933 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas já estava com a 

saúde debilitada. Morreu em 26 de junho de 1933, aos 76 anos, deixando uma vasta 

bibliografia.  

Segue na sequência um quadro com as obras de Rocha Pombo e seus respectivos 

anos de publicação. 
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Quadro 01 – Produção bibliográfica de Rocha Pombo. 

 

Ano Obra 

1881 A Honra do Barão 

1882 Dadá 

1883 A Supremacia do Ideal e a Religião do 

Belo 

1886 A Guairá 

1887 Nova Crença 

1892 Petrucello 

1892 Visões 

1900 História da América 

1900 O Paraná no Centenário 

1905 No Hospício 

1905* História do Brasil 

1917 Nossa Pátria 

1918 História de São Paulo 

1918 Notas de Viagem 

1922 História do Rio Grande do Norte 

1930 História do Paraná 

1980** Para a História 

Fonte: Vítor, 1924. Pilotto, 1953. Queluz, 1994. Bega, 2003. 

* A História do Brasil contará com 10 volumes, sendo o primeiro publicado em 1905 e o último em 1917. 

** A crônica Para a História será escrita no início da década de 1890, mas só será publicado postumamente em 1980. 

 

 



 

 

 

47 

 

 

2.2 A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA DE ROCHA POMBO 

 

 Rocha Pombo ao longo de sua trajetória sempre demonstrou duas grandes 

preocupações: a história e a educação. Professor desde muito jovem, a educação se 

constituiu como um assunto de grande interesse e tema recorrente em suas publicações, 

especialmente em artigos escritos em jornais. Já quando estava no Rio de Janeiro e 

passou a ser membro do IHGB, a história se tornará o centro de sua atenção. 

 O IHGB foi o grande responsável pelo incentivo à produção de manuais 

didáticos de História do Brasil e durante o Segundo Reinado houve uma formulação 

clara dos princípios que estes deveriam seguir. D. Pedro II, o grande “benfeitor” e 

patrocinador do IHGB, juntamente com a elite econômica e intelectual da época se 

preocuparam em produzir e patrocinar uma história nacional que fortalecesse o processo 

de centralização político-administrativa do Estado Monárquico.  

 Com o advento da República não se pode dizer que houve uma ruptura estrutural 

nesses princípios. O IHGB passou a ser o difusor da “pedagogia do cidadão”,
32

 seu 

principal objetivo era proporcionar aos alunos os conhecimentos necessários a sua 

instrução, dando um enfoque especial aos valores cívicos e patrióticos, visando formar 

um cidadão conforme os interesses do Estado nacional.  

 Rocha Pombo foi, portanto, um legítimo representante da elite e suas obras 

didáticas permeadas pelo ideal proposto pelo IHGB são escritas especialmente para a 

educação da elite que constituía o núcleo favorecido pela instrução do período. 

Professor no Colégio Pedro II, ele contou, por esse motivo, com uma legitimação para 

suas obras didáticas, o que facilitou sua aceitação e difusão. 

                                                           

32
 Bittencourt (1990) analisa que o ensino além de proporcionar os conhecimentos necessários à instrução 

do aluno, deveria se preocupar com os valores cívicos e patrióticos, necessários à formação do cidadão, 

de acordo com os interesses do Estado, sendo o Colégio Pedro II modelo e paradigma para os liceus e 

colégios provinciais, a principal instância social no cumprimento dessa tarefa. Assim, intelectuais como 

Rocha Pombo, que estavam ligados a instituições como o colégio imperial e o IHGB, e escreviam 

manuais didáticos para suprir a carência de material escolar nessa área, eram os grandes perpetuadores 

dessa política. 
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No conjunto de sua obra, oito delas são consideradas como historiografia, a 

primeira, sua crônica Para a História, retrata a Revolução federalista em um período 

anterior a sua entrada para o IHGB, mas que será publicada postumamente, apenas em 

1980. Seus livros História da América e O Paraná no Centenário (1900), História do 

Brasil (1905), Nossa Pátria (1917), História de São Paulo (1918), História do Rio 

Grande do Norte (1922) e História do Paraná (1930). Sendo, pelo menos quatro delas, 

essenciais para compreendermos a produção historiográfica do autor, sobre as quais 

faremos uma pequena análise a seguir: O Paraná no Centenário, História da América, 

Nossa Pátria e nossa fonte principal História do Brasil. 

O livro O Paraná no Centenário (1900), assim como História da América, do 

mesmo ano, foi apresentado como título para credenciar sua candidatura a sócio do 

IHGB. Escrito com o objetivo de servir como contribuição da parte dos cidadãos do 

Paraná para as comemorações do Quarto Centenário do Descobrimento do Brasil. De 

acordo com Santos (2009) a realização da obra teria sido sugerida em uma reunião do 

clube Centro Paranaense, localizado no Rio de Janeiro, no dia 19 de dezembro de 1899, 

sendo Rocha Pombo incumbido da concretização desse projeto. 

Em texto de apresentação, denominado “O fim deste livro”, Rocha Pombo 

apresentara a obra como uma nota para que o Estado do Paraná pudesse figurar nas 

grandes festas do Centenário nacional. Para ele, cada estado da União deveria se 

preocupar em deixar um pouco de sua alma, para que a posteriore fosse possível fazer 

uma grande síntese da vida nacional desses quatro séculos que o Brasil comemorava. O 

autor se lamenta da pouca disposição dos demais estados em contribuir para tal trabalho, 

exalta os governos estaduais que se preocuparam em incentivar tais produções por meio 

de premiações em dinheiro para quem se empenhasse em contribuir com obras de tal 

ordem. Este livro, pelo caráter de urgência em sua finalização, foi escrito, segundo 

Rocha Pombo, em dois meses. Sem que fosse possível por isso contar com todo o 

material que seria indispensável para um empreendimento do tipo, mas que graças ao 

apoio do governo do Paraná
33

, o estado poderia contribuir para a grande festa. 

                                                           

33
 Rocha Pombo destaca em nota que o governo do Paraná acudiu prontamente ao apelo que lhe foi feito, 

amparando com auxílio eficaz a impressão deste livro. Através do Senador Dr. Vicente Machado que 

apresentou no Congresso estadual um projeto, logo convertido em lei, autorizando o poder executivo a 

contribuir para esta obra. 
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 Já seu livro História da América (1900),
34

 se tratava de um texto escrito 

inicialmente para um concurso promovido pelo Estado para obras didáticas que 

tratassem da América, a intenção do concurso era fazer um livro para a educação, 

destinado a alunos e educadores. De acordo com Santos (2009), o edital previa, além da 

adoção da obra pela Escola Normal, que a municipalidade teria o direito de imprimir 

mil exemplares para “distribuir aos membros do magistério primário normal e 

profissional”. 

A História da América (1900) de Rocha Pombo, contou além do texto original, 

escrito para o concurso, com duas versões, a primeira edição de 1900 e a segunda 

publicada em 1925. Contudo sua obra será alvo de críticas, pois de acordo com 

Bittencourt (1993), Rocha Pombo irá apresentar um ponto de vista diverso daquele 

comum e desejado na época. “Rocha Pombo apresenta uma visão da colonização como 

um saque, com europeus destruindo a cultura local, uma exploração que culminou com 

o extermínio da população americana” (Bittencourt, 1993, p. 186, 187). No entanto se 

faz necessário observar que tal visão da colonização não irá se repetir em seus demais 

compêndios. Ele ainda descumpriu algumas normas do processo de seleção, como 

incluir um capítulo sobre a História do Brasil, o que era expressamente proibido, pois o 

edital previa que o livro deveria tratar apenas da história da América, pois o Brasil teria 

espaço reservado em outros manuais, em outras oportunidades. 
35

 

 O historiador Manuel Bonfim, na época professor de Educação Moral e Cívica 

na Escola Normal do Rio de Janeiro, foi quem concedeu o parecer para a aprovação do 

texto de Rocha Pombo. Bonfim destaca que o trabalho foi o único inscrito no concurso, 

o que segundo ele não o surpreende, uma vez que ele reconhece ser a história uma 

disciplina científica, não fácil de ser produzida. Ele ainda tece muitos elogios à narrativa 

de Rocha Pombo, afirmando que este escreve história como os clássicos, e sua escrita 

comove o leitor.  

                                                           

34
 O livro História da América foi o primeiro compêndio de Rocha Pombo e o primeiro a tratar da 

América, escrito por um brasileiro. Foi publicado após vencer um concurso promovido pelo Conselho 

Superior da Instrução Pública do Distrito Federal, em 1897.  

35
 Pela carência de material didático sobre a História da América no período, o IHGB buscou incentivar 

tal produção através de premiação em dinheiro para quem realizasse esse trabalho. O Instituto já pensava 

em processo parecido para incentivar a produção de uma história nacional, mas este ocorreria em 

trabalhos distintos. 
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Porém sua grande obra historiográfica foi certamente História do Brasil, 

publicada em dez volumes, tornando-se referência no gênero. É nessa que observamos 

uma grande preocupação do nosso autor em definir sua metodologia para produção do 

conhecimento histórico, como fica evidente ao se analisar o prefácio escrito por ele, 

presente na primeira edição. 
36

 

Rocha Pombo escreveu em um período no qual a historiografia brasileira esteve 

permeada pela Escola Metódica, em uma produção historiográfica, sobretudo 

positivista. Ele usou como referencial metodológico o historiador inglês Henry Thomas 

Buckle, autor britânico associado ao positivismo historiográfico. Em Buckle, 

percebemos essa busca por leis gerais que organizavam as sociedades humanas com 

uma crença no progresso, esta também partilhada por Rocha Pombo, que via o passado 

como uma grande e linear evolução até os estágios mais desenvolvidos do presente. 

Nosso autor ainda atribui a responsabilidade por esse progresso à elite, 

responsável por liderar o processo de desenvolvimento da sociedade: 

O progresso das collectividades é fructo, antes de tudo, do esforço do 

pequeno numero de intelligencias que – por assim dizer – andam sempre 

adiante, abrindo caminho á ação dessas collectividades. Attribuir em absoluto 

o progresso em todas as suas manifestações, ao esforço exclusivo de taes 

intelligencias, não é difficil de comprehender que seria de certo pelo menos 

sahir do circulo e da contingencia das sociedades. Sim: sem o coefficiente d 

aacção colletiva que subordina á direcção da minoria de intellectuaes, é 

evidente que o esforço destes se restringiria ao domnio da pura especulação; 

e no entanto, sabemos que só quando se projectam no conjunto social, só 

quando se exteriorisam na vida da collectividade é que as conquistas da 

intelligencia se tornam conquistas humanas e se incorporam no patrimônio 

commum.(ROCHA POMBO, 1905, p. 7) 

Rocha Pombo não só enfatiza o papel de liderança da elite intelectual do país, 

como também deixa claro uma dependência dos países novos, na sua acepção “países 

subalternos” que se aproveitam recebendo os frutos do desenvolvimento intelectual de 

outros países. 

Para o autor, o grande obstáculo para a organização da história como ciência é a 

aparente desordem e um caráter de fortuitidade, que segundo ele desaparecem quando 

se observa o conjunto dos fatos, mas por outro lado aparecem cada vez mais à medida 

que fossemos às particularidades. É a busca pela história global, totalizante, vista como 

uma história do progresso, teleológica, com ênfase na história política tão presente no 

século XIX. 

                                                           

36
 O prefácio que aparece no primeiro volume da primeira edição de 1905 será analisado em detalhes 

neste capítulo no tópico “2.4 A concepção de História para Rocha Pombo”. 
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Ele destaca a infinidade de fontes das quais o historiador pode se valer na 

produção de conhecimento histórico, contudo ele lamenta que sua História do Brasil 

pouco contou com fontes primárias, pela impossibilidade de ir até Portugal e Espanha, 

onde estariam a maior parte dos documentos oficiais. Sua produção então conta 

sobretudo com fontes secundárias compostas por monografias, dissertações, teses e 

diversas obras já escritas em variados momentos de nossa história, além é claro das 

revistas publicadas pelo IHGB, bastante exaltadas por Pombo. Exatamente por isso é 

que ele fez questão de afirmar a limitação de sua obra, no entanto deixa claro que não só 

por tal razão ele se limitaria a apenas narrar os eventos, mas afirma a intenção de buscar 

entender e ponderar o valor e a significação dos fatos. Uma vez que ele destaca que 

Buckle faz uma forte crítica aos historiadores que se limitam a narrar os acontecimentos 

sem procurar saber de que maneira eles se ligam uns aos outros. 

É interessante notar que mesmo com o fato de Rocha Pombo enfatizar a 

limitação de suas fontes, sua obra tenha sido tão bem aceita. Uma vez que grande parte 

dos historiadores do período critica esse tipo de produção, como Capistrano de Abreu, 

que considerava a construção da história sem fontes primárias um “pecado original”. 

Porém parece-nos que o grande fator que leva a aceitação de sua obra está na 

credibilidade da qual dispunha como membro do IHGB e professor do Colégio Pedro II, 

além de ser ele o autor de pesquisas de referência usadas pela quase totalidade das 

escolas brasileiras nos estudos de História da América, como foi destacado 

anteriormente.  

A quarta obra que destacamos aqui é Nossa Pátria, seu livro com mais 

reedições, sendo a primeira de 1917.
37

 Livro que, de acordo com Rocha Pombo, se 

destinaria a crianças e homens simples do povo.
38

 O autor escreve em um período de 

consolidação do regime republicano e esta obra, segundo ele, serviria para tornar 

conhecida a pátria àqueles que deveriam amá-la, já que não se ama aquilo de que não se 

possui uma tradição, um orgulho. Despertando assim um interesse e um compromisso 

na população em continuar a história de nossos antepassados. 

                                                           

37
 Esse livro, usado no curso fundamental, foi editado mais de 80 vezes e certamente a obra de maior 

aceitação de Rocha Pombo. 

38
 É importante salientar que esse livro será usado sobretudo nas escolas de nível fundamental, uma vez 

que os homens simples do povo, para os quais Rocha Pombo afirma que se destinaria seu livro, eram em 

sua maioria analfabetos. 
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Se nessa obra de ideias simples não encontramos toda preocupação 

metodológica exposta em seu prefácio da História do Brasil, percebemos, porém, uma 

preocupação em fazer com que a história de nosso país seja conhecida por toda a 

população e mesmo pelas crianças, em sua constante preocupação com a educação.  

O contexto em que ele escreveu foi um período conturbado, de transição, em que 

o Brasil rompia com a monarquia e instalava a República, a escravidão era rompida por 

meio da Lei Áurea. Rocha Pombo era um republicano e abolicionista convicto e suas 

obras caminham por esse ideal. A escrita do livro Nossa Pátria parece representar esse 

objetivo, uma vez que o texto inteiro é marcado por uma valorização do sentimento de 

Pátria, fazendo com que o brasileiro se sinta parte da nação a partir da ideia presente em 

seu livro História do Brasil, onde trabalha com a tese do mito da convivência 

harmoniosa entre as três “raças”, destacando a contribuição de cada grupo para a 

formação do povo brasileiro. 

As demais obras historiográficas de Rocha Pombo se caracterizam como 

compêndios,
39

 como por exemplo, em História de São Paulo (1918), História do Rio 

Grande do Norte (1922) e História do Paraná (1930). O autor faz um trabalho 

semelhante ao seu livro História do Brasil, seguindo os princípios do modelo de história 

positivista, ele faz grandes obras que buscam a totalidade a partir de uma visão macro, 

em busca de leis históricas. Suas obras no conjunto parecem-nos sempre se tratar de 

uma busca pelas raízes, grandes sínteses que buscam dar cara ao povo sobre o qual 

escreve, a partir de uma compreensão de sua história com base em uma visão ampla, e 

que caminha em direção ao progresso.  

 

 

2.3 O CONTEXTO DA ESCRITA DE ROCHA POMBO 

 

 

Rocha Pombo se insere no grupo dos escritores da primeira fase da República. 

Viveu seus primeiros quarenta anos em sua terra natal, participando de toda a sua 

cultura popular e do cotidiano provinciano, conservando sempre a marca de sua 

                                                           

39
 Para Bittencourt (2008) um compêndio, para ser considerado como tal, deve apresentar um quadro 

exato, resumido e preciso de uma ciência, ou de uma arte, tal qual existe no momento em que o autor 

escreve. 
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sociedade e da posição que ocupava dentro dela. De acordo com Machado (1979),
40

 

nosso autor “se apagava no entrechoque dos diletantismos e dos cabotinismos da 

república das letras,” e talvez por isso sua obra literária não sofresse com a crítica da 

época. Apenas suas obras historiográficas sofreram o impacto das competições oficiais 

do mesmo ofício.
41

 

 Quando se mudou para o Rio de Janeiro, aos quarenta anos, incorporou às 

correntes literárias, à base da cultura provinciana que lhe marcara o espírito. Machado 

(1979) caracteriza a obra O Paraná no centenário, não como história, mas como uma 

crônica vivenciada onde as fontes históricas, raros documentos citados, têm uma função 

muito secundária em face de sua própria experiência e de sua intensa comunhão com a 

comunidade. Desse modo, quando fala do presente mostra o seu conhecimento quase 

total do povo paranaense como uma comunidade cultural.
42

 O povo foi a base de toda a 

sua visão histórica, quando empreende a obra do historiador. 

 Foi ainda no Rio de Janeiro que Rocha Pombo exerceu de fato seu papel como 

intelectual, atuando como professor, jornalista, romancista e historiador. Machado 

(1979) aponta que ele se ligou a dois grupos: ao grupo literário dos simbolistas,
43

 

originários do Paraná, e ao grupo dos socialistas.
44

 Sendo essas duas posições muito 

lógicas a partir de suas experiências na província: o simbolismo por sua formação 

                                                           

40
 O texto citado aqui de Brasil Pinheiro Machado, intitulado “Rocha Pombo” de 1979, foi usado como 

apresentação no livro O Paraná no centenário publicado pela editora Tavares & Tristão, no Rio de 

Janeiro em 1980. 

41
 As obras literárias de Rocha Pombo serão pouco difundidas no período dentro do cenário nacional, 

ficando mais evidenciadas no regional. Por outro lado, suas obras historiográficas vão ganhar destaque 

maior, sendo adotadas em um grande número de estados em suas escolas, de forma que mais 

evidenciadas, estas passam também a ser mais criticadas por outros historiadores que fazem o mesmo tipo 

de obra no referido período. 

42
 Nessa obra, O Paraná no Centenário, Rocha Pombo coloca em destaque a cultura popular, os modos 

de trabalho da população, o caráter das lutas políticas pelo poder local, o sistema de educação, e outros 

vários aspectos que revelam o estado do Paraná aos leitores. 

43
 A escrita literária de Rocha Pombo é carregada de elementos simbolistas, sendo essa característica 

apontada por muitos críticos como sua forma de expor suas utopias em uma sociedade igualitária. O 

maior exemplo dessa escrita talvez seja seu romance No Hospício, que de acordo com Queluz (1994) irá 

intensificar o messianismo libertário de Rocha Pombo. 

44
 No Rio de Janeiro, no início do século XX, Rocha Pombo se ligará ao movimento socialista de cunho 

tolstoiano, grupo esse que será responsável pela criação da Universidade Popular, uma vez que 

perseguidos e impedidos de lutar, estes buscaram na educação uma forma de perpetuar seus ideais. 
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literária em Curitiba, onde no final do século sediava-se o grupo mais importante da 

escola. E o socialismo por uma simpatia pelo povo real e a uma convicção de que o 

sofrimento do povo provinha dos sistemas de dominação e de violência que 

caracterizavam a sociedade brasileira, propiciando a permanência de “vícios coloniais”. 

Seria, portanto para nosso autor, através da história que se compreenderiam as razões da 

mentalidade colonial que ainda predominava nas populações.  

 No que diz respeito a presença simbolista em suas obras literárias, já em 1895 

Rocha Pombo escrevia na revista “O Cenáculo”, importante periódico simbolista. Mas 

“foi no Rio de Janeiro que este se integrou aos grupos simbolistas de fato e levou a cabo 

sua produção literária sob essas influências, com sua obra No Hospício, considerado 

pela crítica como uma das únicas tentativas de romance simbolista do país, além de 

numerosos poemas publicados em prosa, admiráveis da profundeza iluminada 

tipicamente simbolista” (Muricy, 1952. p. 77). 

 Contudo, enquanto no Paraná o simbolismo teve um papel central por um 

período prolongado contando com um significativo número de periódicos, a recepção 

crítica do movimento no Brasil foi negativa. “O clima de cientificismo, o critério de 

avaliação nacionalista e parnasianismo relegaram-no à condição de movimento 

marginal, contando apenas com um curto período heróico no Rio de Janeiro no início da 

década de 1890” (yhh, 1994, p. 76). 

Rocha Pombo teria sido ainda amigo dos anarquistas italianos que fundaram a 

Colônia Cecília e que, por intermédio de Giovanni Rossi se inteirara dos ideais do 

grupo. Ainda no Rio de Janeiro, Rocha Pombo irá escrever artigos de defesa destes que 

eram expulsos do Brasil por participarem de greves operárias. Outro fator que aponta 

para sua ligação como o socialismo, foi o fato de ter sido professor da Universidade do 

Povo, instituição fundada pelo socialista Elísio de Carvalho, com o objetivo de 

empreender a instrução superior e a educação social do proletariado. 

A década de 1880, período no qual nosso autor está em vias de formação 

intelectual e começa sua produção bibliográfica, foi marcada por um período de 

expansão capitalista, efetivado pelo colonialismo das potências européias sobre quase 

todas as áreas do mundo. A política européia tornava-se perigosa para todos os povos 

atrasados e a América Latina poderia ser um desses casos. Machado (1979) aponta que 

Rocha Pombo, contraditoriamente ao seu socialismo pacifista, em artigo de jornal, se 
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posiciona em favor da política norte americana, justificando as ações de Roosevelt ao 

dominar os “povos incompetentes”. A diplomacia brasileira, portanto, se desligaria da 

Europa, se aproximando de Washington, procurando ainda convencer as nações latino-

americanas. 

Dessa forma começa a haver um incentivo no meio intelectual brasileiro aos 

estudos latino-americanos. Rocha Pombo foi um dos primeiros a tratar do assunto, com 

a publicação em 1900 de seu texto da História da América que influenciou 

profundamente, um novo trabalho do mesmo tema, intitulado A América Latina – Males 

de Origem, obra de Manuel Bonfim, publicada em 1905, e que segundo Martins (1978) 

o próprio Manuel Bonfim assinalou a coincidência de sua interpretação do fenômeno 

histórico e sociológico latino-americano com a de nosso autor. 

Manuel Bonfim buscou escrever em defesa da América Latina e do seu povo, 

buscando refutar o pensamento dominante da época que apontava a América Latina 

como atrasada e fadada ao fracasso. Buscando romper com o pensamento dominante da 

Europa sobre a América Latina e de sua história, pensamento este que poderia justificar 

uma possível invasão. Assim, para este a soberania de um Estado era ameaçada, não só 

por meio de uma invasão territorial, mas principalmente quando a população de um país 

perdia o gosto e o amor por sua pátria, passando a aceitar a visão negativa produzida a 

respeito de si. O período era de afirmação para os países latinos americanos e a história 

parece ter sido a melhor arma disponível. 

De acordo com Machado (1979) esse período da vida nacional brasileira, no qual 

externamente o imperialismo buscava entre outras justificativas de sua ação o conceito 

de povos superiores e povos inferiores que deviam ser por aqueles civilizados, foi onde 

os intelectuais brasileiros procuraram pensar sobre a sua realidade e esclarecer a sua 

própria identidade. A história passou a ser então, o instrumento de sua investigação. E 

será nesse contexto então, no qual a realidade nacional começou a ser colocada em 

debate, que Rocha Pombo publicou a sua História do Brasil, lançando o primeiro 

volume em 1905 e o último apenas em 1917 em doze anos de trabalho. 

Seguindo nossa proposta de trabalho, apresentada por Reis (2009), de que há 

interpretações diversas do Brasil que não se excluem, mas se completam, Machado 

(1979) aponta que a primeira visão da história nacional fora construída por Varnhagen, 

no século XIX, com a publicação de sua História Geral do Brasil. Com a morte de 
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Varnhagen em 1878, sua herança foi recolhida por Capistrano de Abreu que, através um 

revisão crítica, traçou o projeto para uma nova visão da história nacional. Capistrano 

teceu críticas a obra de Varnhagen, afirmando que embora este tivesse estudado uma 

imensidade de fontes e documentos, não tinha ainda suficientes documentos para 

escrever uma História Geral. Capistrano propunha que para se completar com realidade 

a visão da história nacional seria necessário o estudo dos arquivos e o tratamento de 

fatos parciais por meio de monografias, nas quais temas fundamentais da história 

brasileira fossem analisados com mais profundidade. Seria este tipo de trabalho que 

produziria o material de construção que um arquiteto usaria para construir afinal o 

edifício da história real do Brasil. 

Era uma proposta de História positivista, de acordo com Machado (1979), nessa 

proposta os elementos científicos se concentravam na pesquisa, no tratamento das 

fontes e na técnica editorial da publicação dos trabalhos. Tanto na Europa como no 

Brasil a historiografia positivista descobriu muitas fontes novas, desenvolvendo estudos 

críticos de documentos e produzindo grande número de monografias fundamentais, 

constituindo o grande corpus do conhecimento histórico.  

Machado (1979) aponta que nesse período a orientação de Capistrano de Abreu 

predominava, e mesmo monopolizava o campo dos estudos históricos, ditando o que era 

científico e mesmo o que era apenas ensaístico. O público instruído esperava uma 

História Geral do Brasil que fosse capaz de definir as opções políticas e a problemática 

cultural do novo Brasil que entrava no século XX. Porém, o arquiteto ao qual se referia 

Capistrano não chegava nunca. 

Foi, portanto, nesse período de domínio do campo historiográfico pelos 

historiadores positivistas, que Rocha Pombo apresentou seu projeto de uma história 

nacional que fosse capaz de atualizar os problemas levantados por Varnhagen, levando 

a cabo o projeto de Capistrano. Projeto este, que por meio da pesquisa e do tratamento 

crítico das fontes, visava repensar a história nacional e quebrar, aquilo que Capistrano 

chamava de “o quadro de ferro de Varnhagen”. 

Seria, portanto, Rocha Pombo o “arquiteto” que Capistrano vislumbrava? Não 

nos parece o caso, uma vez que, a obra dele também receberá fortes críticas de 

Capistrano, que a acusava de ser apenas uma compilação de outros estudos 

cientificamente falhos, que nada continha de pesquisas, uma vez que nosso autor nunca 
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se dedicou à essa, não lidava com fontes, arquivos e documentos, e que seus 

conhecimentos eram de segunda mão. Como o próprio Rocha Pombo explicita no 

prefácio de sua História do Brasil, ele tinha percorrido todas as obras, monografias, 

memórias, comunicações, artigos, debates, feitas por estudiosos e pesquisadores em 

todos os pontos do Brasil, analisando tudo isso criticamente, sob um critério: a violência 

social que fundamentava toda a organização histórica do povo brasileiro e a 

conseqüente luta pela libertação. 

De acordo com Machado (1979) tal ideia de Rocha Pombo viria da sua própria 

experiência de vida de provinciano, de homem pobre, de socialista, porém, a 

condensação da ideia veio com a leitura da obra do historiador maranhense, João 

Francisco Lisboa. Lisboa que ia contra a ideologia de Varnhagen que ressaltava a 

função das elites na formação da nacionalidade, concluía que o característico da 

formação brasileira era a opressão dos grupos dominantes, respaldados nas instituições 

tradicionais sobre a massa da população. 

Machado (1979) define a História do Brasil de Rocha Pombo como uma longa 

meditação sobre os trabalhos de história nacional escritos por muitos historiadores, 

cronistas e pesquisadores que repete em milhares de páginas o quadro factual da 

historiografia de Varnhagen, mas coloca os grandes temas que seriam retomados pelos 

historiadores sociais desde a década de 1920 até fins do século.  

 

2.4 A CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA PARA ROCHA POMBO 

 

 

Como foi possível perceber através da análise da trajetória de Rocha Pombo, 

nosso autor era historiador de ofício, e não de formação, de modo que conviveu no meio 

onde a história oficial era produzida em nosso país, mas não obteve uma formação 

acadêmica da maneira como concebemos hoje.
45

 Isso, porém, não descarta de suas obras 

                                                           

45
 Santos (2009) aponta que se trataria de um anacronismo falar de “profissionalismo” e de 

“amadorismo”, ou mesmo de um Campo da História formalmente constituído, para a época de Rocha 

Pombo, uma vez que apesar da relevância do IHGB, não existia ainda fronteiras disciplinares rigidamente 

estabelecidas no Brasil, o que só vai ocorrer com o aparecimento das universidades a partir de 1940. 
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uma preocupação com o método em uma busca de uma legitimação de sua narrativa. 

Encontramos, portanto, na primeira edição de sua História do Brasil um prefácio, no 

qual o autor explicita sua metodologia, e deixa bem claro sua maneira de fazer história. 

 O primeiro tópico de seu prefácio é intitulado “A concepção moderna da 

história”, onde ele, já no início, formula uma pergunta a seus interlocutores: “será a 

história uma ciência?” Em sua opinião sim. De acordo com Rocha Pombo já seria 

possível ordenar fenômenos que se manifestam nos agrupamentos humanos, 

sistematizar fatos relativos a vida e ao desenvolvimento de uma nação. Ele destaca que 

o século XIX foi um século de intensos debates, com grandes controvérsias. Nessas 

controvérsias faz questão de mostrar seu posicionamento claro em favor da aceitação da 

história como ciência:  

[...] Figura-se-nos ahi, em primeiro logar, uma flagrante contradicção. Sim, 

porque, si é certo que já podemos ordenar os phenomenos que se 

manisfestam nos aggrupamentos humanos isolados; si já nos habilitamos a 

systematisar factos relativos à vida e ao desenvolvimento de uma nação; si já 

temos, em summa, uma sciencia social – não se comprehende como 

desesperemos de fundar a historia, uma vez que isso não será mais do que 

uma generalização dessa sciencia social. (Rocha Pombo, 1905, p. 6) 

 Para Rocha Pombo, portanto, já era possível ordenar os fatos e compreender as 

leis que regem a sociedade. Como já foi citado anteriormente, seu referencial teórico-

metodológico era o historiador inglês Henry Thomas Buckle.
46

 Este propunha um novo 

tipo de história apoiada em ciências como a estatística, que possibilitassem descobrir as 

leis gerais que organizavam as sociedades humanas. Nessa busca por determinações, os 

condicionamentos geográficos serão enfatizados por Buckle, ponto visível na obra de 

Rocha Pombo, que realiza uma extensa análise descritiva das terras brasileiras, na busca 

pela compreensão da organização da nação. Sua principal obra História da civilização 

na Inglaterra
47

 receberá tradução integral para o português e será fortemente utilizada 

                                                           

46
 Henry Thomas Buckle (1821-1862), Historiador inglês, autor de História da Civilização na Inglaterra 

(1857-1861), dois volumes de um gigantesco projeto incompleto; teria tentado aproximar os campos da 

História e da Sociologia das Ciências Exatas, propondo a possibilidade de se encontrar as Leis que 

regulariam o desenvolvimento humano. 

47
 BUCKLE, Henry Thomas.  História da Civilização na Inglaterra. 2 vols. Traduzida para o português 

por Adolpho J. A. Melchert. São Paulo: Tipografia da Casa Eclética, 1899-1900. 
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como referência para os principais intelectuais brasileiros do final do século XIX, que 

visavam construir uma obra de tal abrangência da nossa história nacional. 

 O modelo de história de Buckle sugere que os fatos individuais “seriam como 

meteoros que encantam o vulgo com seu brilho e depois desaparecem sem deixar 

qualquer rastro”. Dessa forma, este sugere que o pesquisador se distancie do individual 

e aproxime seu trabalho do coletivo, em uma busca por essas leis gerais. Parece-nos, 

portanto, que o grande desafio encontrado por Rocha Pombo seja este: as leis históricas 

não se sustentariam enquanto leis sociais diante de alguns casos particulares, como da 

extinção e decadência de sociedades inteiras. 

 A História da civilização na Inglaterra está repleta de referências à ideia de 

“progresso” – geralmente relacionada aos avanços tecnológicos e ao conjunto das 

explicações científicas para os diversos fenômenos naturais e sociais – e também 

“aparecem às referências aos ‘estágios da civilização’, estabelecendo-se uma hierarquia 

entre sociedades que situa a Europa no topo e rebaixa paternalisticamente os povos 

americanos e africanos” (Barros, 2011, p. 14). 

 Rocha Pombo parece ter herdado outra característica de Buckle. De acordo com 

Barros (2011) nessa mesma obra o historiador inglês reconhece o avanço do último 

século no que diz respeito a compilação de informações diversas, mas sua maior queixa 

ainda repousa no fato de que a ampla maioria de seus contemporâneos historiadores 

ainda haviam avançado muito pouco em uma história generalizadora, que trouxesse 

unidade ao todo. Para ele, o caminho para que o historiador chegasse a essa capacidade 

de generalização, seria o da erudição e do conhecimento de alguns campos de saber 

essenciais
48

 que possam ser ligados para uma adequada compreensão da história. 

 Novamente vemos uma aproximação grande entre o que Rocha Pombo propõe 

em seu prefácio com as propostas de Buckle, na medida em que este espera ele mesmo 

cumprir as expectativas de se aproximar a história das ciências naturais, baseado em seu 

modelo generalizante. Projeto muito ambicioso, como percebemos anteriormente 

também na proposta de Rocha Pombo. De acordo com Barros (2011), não se pode dizer 

                                                           

48
 Buckle critica o fato de que alguns historiadores se atém a apenas um campo ignorando outros, para ele 

é preciso que o historiador erudito tenha conhecimento sobre economia política, direito, questões 

eclesiásticas, estatística, ciências físicas, entre outras. 
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que Buckle tenha logrado alcançar essas tão ambiciosas leis gerais. Quando muito 

formularia o que já era de se esperar em uma historiografia positivista, ou seja, uma 

justificação para a pretensão das sociedades européias de se situarem no topo 

hierárquico das sociedades humanas. 

 Nas últimas décadas do século XIX, a corrente historiográfica de positivistas 

franceses influenciou a nascente “Escola Metódica”. De acordo com Martins (2010), 

este foi o momento crucial para a institucionalização da história, momento no qual 

houve definição metodológica, organização de fronteiras, corpus documental e funções 

na sociedade, o que fez da história também uma ciência, ainda que peculiar como o 

próprio Rocha Pombo destacou em seu texto.  

(...) qualquer que seja o modo de considerar a significação dos 

acontecimentos – nós hoje não podemos tratar a História como simples 

narrativa ou mero registro de factos sociaes. O nosso espírito não fica 

resignado com a tarefa de constatar apenas e sem um esforço ao menos no 

intuito de apanhar o sentido em que se exerce a acção collectiva de um 

aggrupamento humano (Pombo, 1905, p. 19). 

 Inspirada no trabalho dos historiadores alemães oitocentistas, como Leopold 

Von Ranke, Langlois e Seignobos o positivismo convida para uma produção histórica 

na qual a estilística cede lugar ao rigor. 

Wehling (2001), ao analisar a escola metódica,
49

 indica que em um primeiro 

momento, a metodologia da história propõe-se a exibir características científicas, sem, 

entretanto, afirmar a possibilidade de descobrir leis históricas ou admitir qualquer tipo 

de determinismo. Dessa forma, caberia ao historiador realizar uma crítica rigorosa, 

sistemática e exaustiva das fontes. Embora não se recusem a admitir a possibilidade de 

uma grande lógica da história, de caráter providencialista ou científico, Ranke e outros 

precursores do positivismo preferiam limitar a cientificidade de sua obra aos aspectos 

metodológicos. 

                                                           

49
 A escola metódica, dita positivista, surge no século XIX tendo como principal expoente, Leopold Von 

Ranke, historiador alemão que nega a filosofia da história, por considerá-la subjetiva e tenta transformar a 

história em ciência, a separando da literatura, usando o método do uso empírico dos documentos, 

necessariamente documentos oficiais, pois estes garantiriam a objetividade e a validade científica. 
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 Em um segundo estágio, a partir de 1850, quando do apogeu das grandes 

doutrinas sociais como o positivismo, o evolucionismo e o marxismo, Wehling (2001) 

aponta para o fato de que a metodologia da história se tornará caudatária das posições 

deterministas, que então rapidamente dominaram o quadro das ciências sociais. Afirma-

se, a partir de então, que a história possui leis, que os dados empíricos são elementos 

cuja reunião leva aos princípios gerais, e que os estudos monográficos são válidos, na 

medida em que contribuam para a construção do grande edifício do conhecimento 

histórico. 

 Foi, portanto, essa, a influência que Rocha Pombo recebera em sua escrita e que 

pode ser observada em seu prefácio, que citando Buckle aponta que a constituição da 

ciência da história só esperava naquele momento pelo talento de grandes filósofos, pelo 

esforço e capacidade de generalização de homens de gênio que tomassem para si essa 

tarefa. Para ele, o que marca o espírito humano é o progresso, contudo tal progresso 

seria decorrente da atividade intelectual, sendo, portanto, uma resultante do esforço das 

inteligências. 

 Rocha Pombo se apóia na tese de Buckle de que os progressos do gênero 

humano dependem do sucesso das investigações no domínio das leis que regem os 

fenômenos da natureza e da proporção em que se vulgariza ou espalha o conhecimento 

dessas leis. Isso vai de encontro com a proposta do IHGB, que era uma instituição 

marcadamente iluminista, que tinha por objetivo provocar um intenso debate entre as 

elites para que essas, esclarecidas, pudessem tomar para si a função de esclarecer os 

grupos menos favorecidos. 

 Outro fenômeno que ele fez questão de salientar é que os países novos recebiam 

o influxo de conquistas que outros fizeram, de forma que os periféricos seriam 

dependentes em muitos aspectos daqueles com superioridade intelectual, recebendo 

assim os frutos do desenvolvimento intelectivo dos outros. Dessa forma, podemos 

perceber até mesmo uma defesa pela apropriação da tese de intelectuais estrangeiros, 

como o próprio Rocha Pombo fez em relação a Buckle, reconhecendo que o Brasil 

ainda estava em uma posição subalterna em relação ao conhecimento. 

 O principal obstáculo para nosso autor no que se refere a organização da ciência 

da história, é a aparente desordem e o caráter de fortuidade que faz tudo parecer 

eventual na vida dos povos. Desse modo, o grande desafio para o historiador seria o de 
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sistematizar, estabelecendo um nexo de qualquer natureza, distinguindo nitidamente 

relações entre esses fatos em um meio de infinita variedade, especialmente no que se 

refere a sociedades distintas. 

 Para nosso autor, tais diferenças e variedades análogas parecem nos desiludir 

totalmente de qualquer tentativa de descobrir na vida desses povos, alguma coisa de 

normal, de submissa a leis, de ordem lógica. Essas diferenças, porém, desaparecem 

quando se observa o conjunto dos fatos, e na mesma proporção se destacam à medida 

que vamos de encontro às particularidades, a análise minuciosa de indivíduos. É uma 

defesa da macro-história em detrimento da micro-história
50

.  

Na concepção de Rocha Pombo na medida em que vamos generalizando, a 

desordem vai perdendo seu aspecto. Ele afirma ainda que só quando se chegou a estudar 

os fatos sociais em muitas coletividades é que naturalmente foi possível induzir as leis 

que regem esses fatos. Dessa forma, seria para ele perfeitamente normal que só em sua 

contemporaneidade estivessem cuidando de constituir a ciência da história. 

Sobre a constituição da ciência história, Rocha Pombo promoveu uma relação 

com as ciências naturais. Ele estabeleceu uma comparação entre o que os historiadores 

estavam enfrentando com o que ocorreu com os naturalistas, uma vez que estes ao se 

depararem com uma vasta variedade de indivíduos, a primeira ideia que lhe vem a 

cabeça é que não há qualquer possibilidade de estabelecer uma classificação racional em 

meio a tanta desordem. Mas mesmo assim esses naturalistas conseguiram descobrir, ao 

estudar mais particularmente os indivíduos, que entre muitos deles havia grande número 

de caracteres comuns. A desordem aparente não desaparecera, mas o observador 

constatou que há nesse meio um grupo de plantas que sempre apresentam os mesmos 

caracteres, da mesma forma que esse grupo é diferente de outros. 

Para Rocha Pombo, o que ocorreu com os naturalistas estaria também incidindo 

sobre os historiadores: 

                                                           

50
 O grande clássico da micro-história hoje talvez seja O Queijo e os Vermes de Carlo Ginzburg. Esse 

livro foi intensamente debatido, com questionamentos se seria possível conhecer-se uma sociedade a 

partir da história de um indivíduo. O historiador Perry Anderson ao analisar a obra de Ginzburg, afirma 

que ficamos conhecendo todos os pormenores do julgamento de Menocchio, porém, pouco ficamos 

sabendo sobre a vida da aldeia que abrigava Menocchio ou os inquisitores que o interrogavam. 
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[...] Na vida de um povo os factos se succedem em confusão inextricável e 

todos como impossíveis de explicar, ocorrendo ao acaso, e muitos parecendo 

tão disparatados que só ao capricho e phantasia de potestades desconhecidas 

se deveriam attribuir. O mais que podia o espírito do historiador era ir 

fazendo o registro dos factos que presenciava ou de que tinha conhecimento 

por tradicção. E é isto o que se tem feito quase que se pode dizer até hoje. Foi 

preciso chegar aos nossos dias para que o espírito humano, ao cabo de vagos 

presentimentos, de mortificantes meditações fosse comprehendendo que a 

Historia tem, como a natureza, suas leis. (Rocha Pombo, 1905, p.12) 

Na concepção de Rocha Pombo tudo havia contribuído para corroborar com a 

cientificidade histórica. Citando novamente Buckle, nosso autor enfatizava o 

crescimento vertiginoso dos materiais para se fazer história, a ampliação do que poderia 

ser utilizado como fonte
51

 no processo de construção do conhecimento histórico, em um 

momento em que o debate sobre novas formas de se (re) conhecer o passado ganha cada 

vez mais espaço. Ele defendia a utilização de outras ciências como a economia, a 

estatística, a geografia, entre outras, como ciências auxiliares, que servissem de 

ferramentas para o historiador. Submetendo tempos passados a estas ciências, o 

historiador teria resultados importantíssimos para ampliar seu conhecimento sobre um 

determinado povo, lançando as bases para que no futuro viessem a construir a mais 

vasta e mais humana das ciências. 

De acordo com Rocha Pombo, todos os pensadores, mesmo aqueles que recusam 

a história o status de ciência, reconhecem que a história é a mestra das nações e da 

vida.
52

 Mesmo os antigos historiadores que tratavam a história, apenas, como narrativa, 

assinalavam que esses registros haveriam de servir de lições para aqueles que viessem 

depois, exercendo uma relação de influência sobre gerações subseqüentes. Ideia que 

como já tratamos aqui, foi amplamente utilizada pelo modelo de história do IHGB, que 

visava construir uma galeria de heróis para que estes pudessem servir de exemplo para 

nossos políticos. 

                                                           

51
 É importante se destacar que tal ampliação de fontes se refere, principalmente, a documentos escritos, 

como o próprio Rocha Pombo apresenta os documentos por ele utilizados na produção de sua obra, tais 

como: monografias, memórias e narrativas, teses e dissertações e até mesmo histórias particulares de 

alguns estados. 

52
 O conceito de “Historia Magistra Vitae” foi cunhado por Cícero, quando a história era antes de tudo 

uma escola da vida, um arsenal de experiências pedagógicas. Ao longo do tempo a história ainda foi 

usada como instrumento recorrente para comprovar doutrinas morais, teleológicas, jurídicas ou políticas.  
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 Dessa forma ele defendeu que, se já era possível constatar no presente o influxo 

de fatores preparados em fases já decorridas, infere-se que seria possível prever o 

resultado, ou o efeito, de situações atuais. Em outras palavras, se explicamos o presente 

pelo passado, então explicaremos o futuro pelo presente. Assim, estariam formadas as 

leis históricas, uma vez que para nosso autor, se a política e moral de uma época é que 

iriam regular a moral e política da época subseqüente, para sabermos o que é ou o que 

vai ser a época subseqüente só será preciso conhecer a moral e a política da época de 

que a segunda tem de ser uma projeção. 

(...) Si é possivel hoje constatar no presente o influxo de factores preparados 

em phases já decorridas – nada mais lógico do que admittir a possibilidade de 

prever o resultado ou o effeito, mesmo em futuro mediato e longínquo, de 

coefficientes actuaes. Sim: si explicamos o presente pelo passado – 

explicaremos o futuro pelo presente. – Figura-se-nos ocioso discutir ainda e 

procurar pôr em evidência a já muito debatida these – que os vivos são cada 

vez mais governados pelos mortos (Pombo, 1905, p. 15). 

 Assim, para Rocha Pombo, em seu período, não só era possível compreender 

melhor e explicar um grande número de fatos que até pouco tempo antes pareciam 

inexplicáveis, como já seria possível prever muito mais e com segurança crescente 

eventos futuros. Para tanto, ele defende a necessidade de destacar as grandes sínteses, 

sem dar aos incidentes mais valor do que esses possuem como partes do mesmo todo, 

em uma reafirmação da macro-história, que irá marcar todos os seus trabalhos 

historiográficos. 

 Rocha Pombo conclui seu pensamento sobre o fazer história chamando a atenção 

para o fato de que não poderíamos tratar a história como simples narrativa ou mero 

registro de fatos sociais. Seria preciso que se apanhasse o sentido em que se exerce a 

ação coletiva de um agrupamento humano, adquirindo cada vez com mais precisão e o 

mais nitidamente possível, as relações entre os fatos humanos. Dessa forma, para nosso 

autor, se a história ainda não era uma ciência de fato, era pelo menos uma ciência em 

vias de formação. 

 Apoiado em Buckle, que criticava os historiadores que se limitavam a narrar os 

acontecimentos sem procurarem saber de que maneira eles se ligavam uns aos outros, 

Rocha Pombo definiu o objetivo de seu trabalho. Para ele, sua obra não constituiria uma 

história da civilização do Brasil, uma vez que para tanto, como ele reconhece, lhe 
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faltava os conhecimentos especiais que não poderiam deixar de ter o historiador (como 

citado anteriormente, Rocha Pombo não teve qualquer formação acadêmica na área de 

história), e também lhe faltaria o indispensável material que deveria lhe servir de base a 

construção de tal projeto. Sua tarefa, portanto, seria nas suas palavras, a mesma tarefa 

secundária dos que lhe precederam, ou seja, consubstanciar elementos para o historiador 

futuro, de forma que seu trabalho ainda não estaria na categoria de história no sentido 

moderno. 

 Assim, o conceito de história só poderia ser aplicado, com probabilidade 

crescente de sucesso, a longos períodos, e o Brasil, assim como as outras nações 

americanas, na concepção de Rocha Pombo, ainda não possuía história. Os países 

americanos estariam ainda reagindo contra os males e vícios do regime colonial, uma 

vez que nem a fisionomia política do continente estava definida. De forma que na 

concepção de nosso autor, nunca na história foi possível fazer-se uma grande nação sem 

unidade, não apenas de língua, de raça, de crenças, mas principalmente sem unidade de 

temperamento, de tendências e de espírito. 

 

 

2.5 A HISTÓRIA DO BRASIL DE ROCHA POMBO 

 

 

 Como destacou Martins (1978), ao longo do século XX numerosas gerações 

vieram a conhecer a história de seu país graças à escrita de Rocha Pombo. O objeto de 

nossa análise, portanto, passa a ser tal obra. Dessa forma, ao abarcarmos a escrita de a 

História do Brasil de Rocha Pombo, compreenderemos a forma como muitos, 

caracterizados por Martins como público não-especializado, tiveram sua formação 
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através de seus manuais didáticos, forjando uma ideia de identidade
53

 por intermédio 

desses escritos. 

 De acordo com Rocha Pombo, os dois grandes objetos da história, quando se 

pretende estudar a fundo uma civilização são o homem e a terra. De forma que sem um 

confronto dos dois elementos não há história possível e que estudar um deles sem 

estudar o outro ao mesmo tempo seria ignorar completamente a verdadeira realidade dos 

fatos: 

É evidente de si mesmo quanto seria difficil dizer com segurança qual dos 

dois coefficientes – a terra e o homem – é de mais valor e mais decisivo nos 

destinos de uma civilização. Quando muito, pode reconhecer-se que o 

homem, pela sua capacidade de intelligencia e de esforço, está mais no caso, 

do que a natureza – elemento passivo – de supprir, até certo ponto pelo 

menos, alguma deficiência do outro fator (...) Mas é só até certo ponto, como 

dissemos, que o homem póde corrigir ou modificar a natureza (...) a terra, só 

em certo sentido, póde ser considerada como elemento passivo: Ella actua 

tambem e poderosamente sobre o homem – ou resistindo-lhe, oppondo-se-lhe 

ás energias, ou estimulando-lhe a coragem (Pombo, 1905, p. 5-6). 

 Dessa forma, tomando o homem e a terra como atores principais na construção 

da nossa história, ele passa a fazer uma descrição minuciosa de ambos, iniciando pela 

terra. Irá descrevê-la em toda a variedade dos seus aspectos, de seus acidentes 

geográficos, características climáticas, vegetação e biodiversidade. Fará ainda 

minuciosamente uma descrição do quadro de riquezas de subsolo, bem como da 

atividade industrial com que conta o país, em uma clara relação entre geografia e 

história. 

 Uma vez descrita a terra, Rocha Pombo considera o momento de apresentar o 

ator principal dessa narrativa, que atuará nessa terra de tantas riquezas: a população 

brasileira. É no volume dois que ele vai se deter na caracterização do brasileiro, 

forjando para este, características comuns, que possa lhe conferir uma identidade, um 

sentimento de pertencimento a história de seu país, na acepção da comunidade 

imaginada de Anderson (2008), uma vez que para este “mais do que inventadas, as 
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 Para Benedict Anderson (2008) a identidade nacional é imaginada, uma vez que os membros das mais 

minúsculas nações jamais se encontrarão, mas que encontram em um passado comum, um sentimento de 

pertencimento a sua pátria e comunhão com seus compatriotas. 
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nações são ‘imaginadas’ no sentido de fazerem sentido para a ‘alma’ e constituírem 

objetos de desejos e projeções” (Anderson, 2008, pp. 10-11). 

Para tanto, ele se valerá da tese de Von Martius, no qual o homem é visto como 

produto da miscigenação de três “raças” inteiramente distintas: a amarela, que aqui já se 

encontrava, constituída, portanto dos nativos; a negra, que foi importada como mão-de-

obra do continente africano para o Brasil; e a indo-européia, constituída essencialmente 

em um primeiro momento por portugueses. 

 Para ele, um cuidado especial teria de ser tomado no estudo desses elementos e 

na forma como estes se fundiram. Destaca que dos três grupos citados, dois, o branco e 

o negro, vieram de seu habitat de origem para se estabelecer em um habitat 

completamente novo, sendo, portanto, necessário se estudar as modificações que nelas 

operou o deslocamento.  

 Rocha Pombo, então, se propõe a fazer uma análise minuciosa de cada um 

desses três grupos que formaram a sociedade brasileira. Nas palavras do autor, ele irá 

seguir a raça negra no caminho de dores, no qual chegou a redimir-se e a incorporar-se 

no nosso organismo ético; acompanhar os europeus na invasão do continente em sua 

ânsia de desvendar uma natureza inteiramente nova; e quanto as populações indígenas, 

seria preciso inicialmente reunir tudo quanto se sabe sobre e elas, assinalar o caráter 

selvagem nesta parte do continente, discutir as origens das populações americanas, suas 

línguas, suas crenças, seus costumes, seu modo de vida, e então ver até que ponto 

levaram a resistência oposta aos invasores. Nessa análise ele procura ainda destacar a 

contribuição de cada um desses grupos na formação da identidade nacional: 

O homem aqui é um factor excepcionalmente curioso, porque é um producto 

de três raças inteiramente distinctas: as duas raças subalternas – a amarella 

que aqui encontramos e a negra que foi importada – e a raça indo-européa 

que para aqui se trasladou. É necessário um cuidado, uma attenção muito 

especial no estudo destes elementos e do modo como se fundiram, das 

proporções em que entraram no estofo ethnico da sociedade que aqui se 

formou (Pombo, 1905, p. 24). 

 Ao tomar a tarefa de escrever a história do Brasil, o primeiro trabalho que se 

impõe é esboçar um programa, tão minucioso e conciso quanto for possível, de toda 

obra a se executar. Tal programa seria para ele uma síntese geral que serviria para fazer 
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algo indispensável, um inventário do material necessário para tal empreendimento. E 

para nosso autor, os historiadores que vão trabalhar com a construção de histórias 

nacionais de países da América, terão como grande desafio dispor de tal material. 

Especialmente porque quando se trata de acontecimentos do período colonial, a maior 

parte da documentação indispensável se acha quase sempre nos arquivos das grandes 

metrópoles. 

 No que diz respeito à disponibilidade de fontes para seu trabalho, faz questão de 

ressaltar a importância do IHGB, que “havia se constituído como o centro da 

inteligência e do amor a pátria”
54

 (Pombo, 1905, p. 27). Para ele só as revistas 

publicadas pelo Instituto já seriam uma biblioteca importantíssima para o afazer dos 

historiadores. Além disso, ele destaca a presença de arquivos especiais de história, 

bibliotecas públicas, bibliotecas de associações e particulares. Contudo, isso ainda 

estava longe de ser o máximo que se poderia obter, uma vez que a vida das antigas 

colônias esteve sempre ligada às respectivas metrópoles, de forma que seria nos 

arquivos de além-mar que se reserva até hoje a maior soma de dados, pelo menos no 

que se refere ao período colonial. 

 Ele lamenta, contudo, não poder ter acesso a tais fontes, conforme aconselhava 

Von Martius, tendo de se ater aquilo que fosse possível reunir aqui, dispondo assim de 

monografias, memórias e narrativas, teses e dissertações e até de histórias particulares 

de alguns estados. Ressalta ainda a escassez de tempo de que dispunha para dar conta de 

sua obra, por causa das suas atividades como professor. Caracteriza, portanto, sua tarefa 

como uma classificação de todo o material com que tem de contar o historiador do 

futuro, cabendo a este realizar estudos e análises desses elementos que lhe foram 

fornecidos.  

Nós estamos privados de semelhante subsidio (acesso aos arquivos nas 

grandes metrópoles). Temos que adstringir-nos ao que é possível reunir aqui. 

[...] não só essa impossibilidade, mas ainda a escassez do tempo de que 

dispomos para dar conta da presente obra – reduzem-nos á contigencia de só 

fazer o que é, em taes condições, possível [...] simplificando-se portanto 
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 Como vimos no primeiro capítulo, o IHGB toma como missão principal a coleta e publicação de 

documentos relevantes para a História do Brasil, bem como o fomento de obras ligadas a questão do 

nacional. 
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enormemente a nossa tarefa: a qual, como se vê, se reduz a uma classificação 

– apenas mais vasta talvez do que as existentes até agora, - de todo o material 

com que tem de contar o historiador futuro (Pombo, 1905, p. 28). 

 Parece-nos curioso que Rocha Pombo afirme isso de sua obra, obra essa que 

como iremos observar mais a frente contará com algumas críticas, mas também será 

bem recepcionada, sendo caracterizada por muitos, como a maior e mais completa obra 

do gênero do período, sendo amplamente apropriada pela cultura escolar. O que se 

infere é que este tenta se utilizar de tais argumentos para justificar qualquer crítica mais 

contundente a sua obra, como de fato ela sofrerá, especialmente pela não utilização de 

fontes primárias
55

. 

Contudo, mesmo diante de tais justificativas, ele argumenta que sua escrita “não 

se constituirá apenas de uma narrativa seca e sem alma, não se tratará de uma mera 

exposição, mas procurará apanhar a diretriz dos acontecimentos e a significação dos 

fatos, dando no que fosse possíveis contribuições para que outros amanhã possam dar 

conta a uma obra completa” (Pombo, 1905, p. 28). 

Em prefácio a primeira edição, Rocha Pombo apresenta a divisão da obra 

completa:  

Dividiremos, portanto, o presente trabalho em dez partes, sendo: I – O 

Descobrimento; II. – A Terra; III. – As raças que se fundiram; IV. – A 

colonização; V. – Formação do Espírito Nacional; VI. – Integração do 

Território e Primeiras ideas de independência; VII – O Brazil – sede da 

Monarchia Portugueza; VIII. – A Independência; IX – O Período Regencial; 

X - O Segundo Império. Alem destas dez partes, daremos uma parte 

supplementar comprehendendo os dez primeiros annos de republica. (Rocha 

Pombo, 1905, p. 24) 

 Ao final do estudo, pouco se altera do projeto original que será publicado em dez 

volumes, que variaram entre 536 e 920 páginas, inicialmente por J. Fonseca Saraiva 

Editor, passando a partir do volume IV para Benjamim de Aguila Editor.  

O volume I será dividido em duas partes: Parte primeira – O descobrimento e 

Parte segunda – A terra; o volume II tratará da terceira parte – As raças que se 
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 Capistrano de Abreu, talvez o principal crítico de Rocha Pombo, em sua obra O Descobrimento do 

Brasil considerava a construção da história sem fontes primárias como um “pecado original”. 
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fundiram; o volume III da quarta parte – conquista e colonização do litoral; o volume IV 

da parte quinta – Formação do espírito nacional; o volume V será uma continuação da 

parte quinta; o volume VI da parte sexta – Integração do território e primeiras idéias de 

independência;  o volume VII dará conta da parte sétima – O Brasil como sede da 

monarquia portuguesa, e da parte oitava – A independência; o volume VIII da parte 

nona – O período regencial, e da parte décima e final – O segundo reinado; o volume IX 

será uma continuação da parte final; já o volume X será constituído da parte 

suplementar – Documentos para a história do primeiro decênio da República. 

Façamos agora uma pequena síntese das principais idéias presentes na obra de 

Rocha Pombo para que possamos melhor compreender seu projeto para a nação 

brasileira nessa busca pela identidade nacional. As partes que se ligam diretamente a 

questão da formação do nacional em sua obra serão tratadas em detalhes no último 

capítulo de nosso trabalho. 

 Rocha Pombo inicia a primeira parte fazendo um apanhado dos antecedentes 

históricos do descobrimento, esboçando a situação geral da Europa no século XV, 

retratando a ordem política européia do período. No grande movimento das navegações, 

Portugal é retratado como uma figura heróica que segue a dianteira dos demais países 

europeus, dado seu pioneirismo no processo de centralização política, enquanto os 

demais países ainda buscavam superar a descentralização ocorrida no período feudal, as 

conquistas dos portugueses chegam a ser tratadas até mesmo como fruto de seu destino: 

Portugal, já de posse das Índias, não sentia necessidade de procurar outro 

caminho, sobretudo quando logo se suspeitou que esse outro, ao contrário do 

que se havia calculado, devia ser muito mais longo do que o da África. – 

Mas, si renunciavam á exploração de accesso ás terras do extremo Oriente 

por loeste, não se esqueciam os portuguezes de que o Atlântico ainda 

reservava muita coisa a disputar-se (...) os portuguezes não se saciavam da 

enormidade das conquistas que tinham feito: em verdadeira ancia tratavam de 

aproveitar bem aquelles gestos do seu destino (Pombo, 1905, p. 145-146). 

Na segunda parte, seguindo uma ideia dominante no processo de construção da 

história nacional que reinava no IHGB, ele passa a fazer uma descrição da terra. É 

retratada a natureza em seus múltiplos aspectos, bem como a descrição de elementos 

como o clima, os acidentes geográficos, fauna, flora e riquezas minerais, caracterizando 

de uma forma geral o habitat das populações constitutivas da nacionalidade brasileira. 
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Tal ideia de descrição da terra parte da tese de Von Martius, que defende que quem vai 

escrever a história do Brasil jamais deve perder de vista quais os elementos concorreram 

para o desenvolvimento do homem. Rocha Pombo chega a fazer um questionamento 

sobre o que seria de mais valor e mais decisivo na formação de uma civilização, o 

homem ou a terra, onde para o autor o homem por sua capacidade de inteligência e 

esforço estaria um passo a frente da natureza. Porém, essa não se constituiria um 

elemento totalmente passivo, na medida em que esta atua sobre o homem resistindo-lhe, 

opondo as energias, ou estimulando-lhe a coragem. 

A terceira parte se mostra fundamental para nossa pesquisa, uma vez que é nesta, 

que ocupa todo o segundo volume, que Rocha Pombo traçará a gênese da população 

brasileira em uma busca de uma identidade para a nação. Tal busca seguirá novamente 

os moldes de Von Martius. Será adotada a tese de miscigenação das três raças: a de cor 

cobre ou americana, a branca ou caucasiana, e enfim a preta ou etiópica. A partir da tese 

de Martius, que veremos mais a fundo no terceiro capítulo, a população brasileira teria 

se formado do encontro, da mescla, das relações mútuas e mudanças dessas três raças. 

De acordo com ele, ao se lançar um rápido olhar sobre a fisionomia brasileira, 

reconhece-se que não estamos diante propriamente de uma raça,
56

 o que dificultaria a 

criação de uma homogeneização do homem brasileiro: 

De um relance sobre a physionomia geral das nossas populações, reconhece-

se logo que estamos aqui, não propriamente em presença de uma raça, mas de 

um vasto amalgama de raças. E isto chega a ser difficil determinar qual foi o 

sangue preponderante. Sob este ponto de vista da formação ethnica, todo o 

continente americano, sobretudo a secção central, e a do sul, apresenta 

aspectos e particularidades que tornam o phenomeno muito differente do 

análogo que se deu na Europa (Pombo, 1914, p. 6) 

Ele inicia essa parte pelas populações indígenas, indagando sobre sua origem, o 

provável caminho que seguiram pelo continente, suas tradições, crenças, línguas e grau 

de cultura. Como vimos, uma das principais preocupações do IHGB constituía-se em 

reunir tanto quanto fossem possíveis, pesquisas que permitissem o conhecimento das 
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 Rocha Pombo continua a adotar o conceito de “raça” utilizado por Martius, mesmo que já nesse 

período alguns autores buscassem substituir tal conceito, como Capistrano de Abreu, que passa a adotar o 

conceito de “cultura” no lugar de “raça”. 
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sociedades indígenas, mesmo que a abordagem desse personagem fosse tão diversa de 

autor para autor, como já foi aqui retratado. Indaga sobre o provável destino da 

civilização indígena, caso esta não tivesse sido interrompida pela conquista. Para ele se 

mais um século houvesse sido dado aos povos que habitavam o território brasileiro, 

Cabral teria encontrado aqui povos em nada inferiores ao povo asteca.
57

 

Na sequência, trata da raça branca, nesta é destacada bem a índole, o valor moral 

dos primeiros elementos que aqui vieram representar a cultura européia. Considerada a 

raça diretora e que, portanto, terá um papel de liderança nesse caldeamento. A cultura 

européia será aqui representada, portanto, pelo povo português, e Rocha Pombo ainda 

chama a atenção para quem vinha para o Brasil, em uma diferenciação de dois 

processos. Em um primeiro momento forçado, com os degredados, e posteriormente de 

forma espontânea, mas sempre destacando as características positivas desse povo que 

vai liderar o processo de miscigenação. 

Por último, apresenta o elemento negro africano, que para o autor vieram tomar 

aqui o encargo de constituir, quase por si só, o contingente ativo de toda a economia da 

nova sociedade. Mas, que não se constituirá um elemento de destaque na constituição da 

sociedade. Rocha Pombo evidencia que o negro teve seu valor, sendo utilizado até 

mesmo na defesa do território nacional: 

Começou por defender em toda a costa a presença dos portugueses, 

guarnecendo-lhes as povoações e as fazendas, resistindo heróicamente aos 

índios, e tomando parte em todos os trabalhos de que dependia o bem-estar 

dos colonos. Em seguida passou a defender o território contra a pirataria e a 

intrusão. (...) E quando os descendentes de africanos, já identificados, pelo 

sentimento, com a raça dominadora, amando a terra, onde haviam entrado 

pelo cativeiro, mas que também já era tão sua como do branco (...) (Pombo, 

1914, p. 286) 

Assim, destacará o caráter de cada uma das três raças, bem como a influência 

exercida respectivamente na formação do nosso contexto étnico, apontando as lutas em 
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 É importante destacar que em sua História da América, ao comparar os Incas e Astecas com os demais 

índios do território americano, as tribos que não faziam parte desses dois grandes povos eram descritos 

como inferiores, para este no passado todos os povos indígenas fizeram parte de um desses dois grupos e 

que entraram em decadência no momento em que se separaram. 
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que estes se puseram, especialmente aquelas que representam protestos das raças 

assimiladas. 

Na quarta parte de sua obra, empreenderá como se operou a transmigração da 

cultura européia para o Brasil. Começando pelas primeiras explorações, estabelecimento 

da administração, o serviço da catequese e o início da exploração econômica. Nessa 

parte ele ainda estabelecerá uma comparação com o sistema colonial inglês que para o 

nosso autor terá concorrido para o sucesso das colônias do norte, de forma que não só a 

raça explicaria a superioridade dos anglo-saxões na América. 

Na quinta parte conseguimos observar um pouco mais a antipatia de Rocha 

Pombo pelo sistema colonial que aqui se implantou. O autor destaca como a natureza do 

regime colonial criou males profundos, especialmente a repulsa dos colonos as 

instituições da metrópole. Será nesta parte que abordará o domínio espanhol sobre o 

Brasil e as diversas agressões estrangeiras, de forma que será exaltado a vitória do 

espírito local contra os intrusos, que para o nosso autor corresponderia aos primeiros 

sinais de nossa cultura. 

Na sexta parte tratará das colisões com o governo espanhol, especialmente na 

região sul.
58

 Ele irá destacar ainda a tendência geral que se acentuava contra o espírito, 

o governo, a administração e as tradições européias. Dará uma ênfase as obras do 

Marquês de Pombal, que em sua visão será um personagem que irá encarnar essa luta 

contra tais tradições que suprimiam o povo brasileiro. No final desta parte Rocha 

Pombo começará a destacar os primeiros sinais do movimento libertador, com ênfase na 

conjuração mineira, movimento mais emblemático pela libertação, em um período 

anterior a 1822. 

A sétima parte se inicia com os desdobramentos dos acontecimentos europeus 

que levam ao refúgio da família real no Brasil, bem como das conseqüências de tal 

acontecimento para a gradativa autonomia de nosso país, que levará direto a oitava 

parte, onde será tratada a independência. Aqui percebemos uma exaltação de alguns 

personagens em uma busca pela construção de uma galeria de heróis, que como já 
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 Tais conflitos se dão, de acordo com Rocha Pombo, por ser a região sul a região de maior proximidade 

com as colônias espanholas, sendo então, alvo de disputas, inclusive com um grande número de acordos 

para definir os limites territoriais das terras de Portugal e Espanha. 
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vimos aqui era uma das intenções do IHGB, ensinar por meio de exemplos. Personagens 

estes que encarnavam o espírito geral naquele instante.  

Rocha Pombo defende a tese de que a independência se faria fatalmente, mesmo 

se não houvessem ocorrido as circunstâncias especiais que a facilitaram. Ainda na 

oitava parte ele irá contrapor o comportamento de D. Pedro I, o qual para nosso autor 

entrará em contradição, pois em um primeiro momento será tomado por um vigoroso 

espírito de pátria e um forte amor pela liberdade, mas que ao final, passado o 

entusiasmo da crise, mostrou uma face autoritária que o levará a um conflito com o 

povo e posteriormente a abdicação. 

Na nona parte será apresentado um período de turbulência, que para Rocha 

Pombo colocará em provação o sentimento nacional e o espírito de ordem. Ele irá 

destacar como os regentes irão vencer grandes desafios para conservar a unidade em 

meio a um clima de desordem. Esse período será caracterizado por nosso autor como a 

fase heróica da nacionalidade, sendo, portanto dado um grande destaque àqueles que 

estiveram à frente do poder naquele período. 

A décima parte será para Rocha Pombo o período onde após a turbulência pela 

qual o país passou, graças à destreza de seus estadistas durante a regência, a ordem 

política será restabelecida, a economia interna irá se regular, bem como a administração 

do Segundo Reinado. Para ele, será nesse período que o Brasil ganhará destaque perante 

as nações européias em detrimento das demais nações sul-americanas. Será ainda nesse 

item que será apresentado um esboço geral do desenvolvimento da nossa cultura, sob os 

mais variados aspectos. Será dado ainda um destaque especial a Guerra do Paraguai, 

onde o desenvolvimento brasileiro será colocado em oposição ao desenvolvimento de 

seus vizinhos do sul. Dando destaque ainda aos rumos aos quais seguiam o país ao final 

do século XIX. 

A parte suplementar correspondeu à contemporaneidade da escrita de sua obra, 

correspondendo aos primeiros anos da implantação do regime republicano. Aqui a 

implantação do novo regime é tratada por Rocha Pombo com naturalidade pelos rumos 

que nossa história percorreu, em uma defesa clara do regime, uma vez que ele sempre 

fora assumidamente republicano, condena a monarquia que para ele teria se conservado 

por tanto tempo artificialmente no país, não sendo no final capaz de resistir à força do 
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espírito de liberdade, que ganhara força especialmente após o conflito com o Paraguai 

que despertou o sentimento nacionalista no povo brasileiro.   

 

 

2.6 OS MANUAIS DIDÁTICOS DE ROCHA POMBO SOB UM OLHAR DA 

CULTURA MATERIAL 

 

 

Ao ter acesso direto a fonte,
59

 tivemos a possibilidade de observar algumas 

características da obra de Rocha Pombo no que se refere à materialidade de nosso objeto 

de estudo. Acreditamos que a pesquisa com a cultura material, por muito tempo 

relegada a esferas exteriores a história, como antropologia e arqueologia, pode e deve 

ser incorporada a história, como tem ocorrido recentemente,
60

 abrindo várias 

possibilidades de um aproveitamento interdisciplinar para a construção da narrativa 

histórica, usando estas como fonte de pesquisa. 

Mesmo que a História não tenha ignorado completamente a cultura material, ela, 

contudo, concedeu-lhe, durante muito tempo, um interesse bastante limitado.
61

 Após 

tratar das idades da pré-história, que se definiam quase que exclusivamente, por meio de 

seus utensílios, não se falava mais disso. Era como se, à falta de melhor, a história se 

tenha voltado para a cultura material. Foi então com os Annales, que tanto alargaram os 

horizontes do historiador, que a cultura material foi introduzida como um campo de 

pesquisa. Marc Bloch e Lucien Febvre lançaram idéias, iniciaram pesquisas sobre o 

tema, mas foi com Fernand Braudel que tal campo tomou corpo com a primeira 

verdadeira obra de síntese: Civilisation matérielle et capitalisme (1967), obra na qual o 

                                                           

59
 A coleção dos livros de História do Brasil de Rocha Pombo, 1º e 5º edições, se encontram nas 

dependências da Faculdade de História da UFG, guardados no Laboratório de Ensino de História. 

60
 Magalhães (2007) chama a atenção para o fato de a cultura material já ter se constituído uma valorosa 

fonte de pesquisa para historiadores estrangeiros, como Fernand Braudel, o que impulsionou as produções 

brasileiras utilizando tais fontes, possibilitando uma releitura mais geral da história econômica e social. 

61
 Ver: Enciclopédia Einaudi. Cultura Material, vol. 16, 1987. 
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historiador vai propor a análise de elementos como o vestuário e a alimentação como 

forma de se permitir novas interpretações sobre um determinado período histórico. 

A partir de então, a história tem se atentado mais a esse campo de pesquisa e de 

suas enormes possibilidades de alargamento do conhecimento possível. “A cultura 

material permite aos historiadores de qualquer período e de qualquer área cultural, 

relacionar um conjunto de fatos marginais em relação ao essencial, o político, o 

religioso, o social, o econômico, sendo possível então estudar as respostas dadas pelos 

homens as sujeições dos meios onde eles vivem. Essas sujeições acarretam reações a 

adaptações diversas através das quais o natural se revela fundamentalmente cultural” 

(Roche, 2000, p. 12). 

Contudo, Roche (2000) aponta ainda que os objetos, bem como as relações 

físicas ou humanas que eles criam, não podem se reduzir a uma simples materialidade, é 

preciso colocar estes em redes de abstração e sensibilidade essenciais a compreensão 

dos fatos sociais. 

Devemos, portanto, manter clara aqui a nossa proposta de trabalho. Ao se 

pesquisar cultura material, o que importa não é o objeto, mas as relações sociais. Não é 

possível falar dos aspectos materiais da cultura sem falar da imaterialidade que lhes 

confere existência. A cultura material é material pela sua “fisicidade”, mas não por estar 

presa a pretensos níveis materiais da vida social. O objeto, se for tomado por suas 

características físicas, informa apenas sobre sua própria materialidade. O universo 

material não se situa fora do fenômeno social, mas pelo contrário, sustenta-o.
62

 

 Assim analisar nossa fonte por sua materialidade pode nos revelar alguns 

aspectos de grande valia para entendermos a maneira como a mesma foi utilizada no 

período em questão. De modo a compreender a longa duração das obras de Rocha 

Pombo, faremos uma análise conjunta da primeira edição de 1917 e da quinta edição de 

1942, para assim, observando as adaptações que a obra recebe, podermos entender as 
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 Marcelo Rede (1996) alerta para o fato de que devemos tomar cuidado para não analisarmos o objeto 

pelo objeto, e sustenta a tese de que o objeto é apenas mais uma maneira de analisarmos as relações 

sociais, abrindo novas possibilidades de se analisar um determinado contexto, através de uma ampliação 

das fontes. 
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exigências do mercado para que um livro pudesse ter sua vida prolongada sem 

necessidade de ser substituído. 

Ao compararmos a primeira e a quinta edição percebemos algumas sensíveis 

mudanças, principalmente no que diz respeito a adaptações ao mercado. Em um 

primeiro momento observamos uma diferença clara entre a nova edição ilustrada de 

1942 e a primeira edição de 1917, enquanto a primeira possuía dez volumes, na nova o 

conteúdo é condensado, constituindo apenas cinco volumes, com uma média de 

quatrocentas páginas cada. Ora, se pensarmos que tais livros deveriam servir para a 

preparação dos alunos no ensino secundário, uma obra tão extensa com dez volumes 

nos parece um pouco fora dos padrões que as escolas conseguiriam lidar, uma vez que 

nos referimos a um período no qual, gradativamente, novas disciplinas vinham sendo 

incorporadas ao currículo escolar, e aquelas que já existiam começavam a ter sua carga 

horária diminuída no intuito de conseguir agregar essas novas disciplinas e mesmo 

novos conteúdos. 

Externamente algumas mudanças também são facilmente observadas. A primeira 

edição é apresentada em capa dura, na cor vermelha sem qualquer figura, trazendo 

apenas nas laterais as informações básicas, nome do livro, do autor e o volume ao qual 

se refere, como observaremos na figura 1, abaixo. Já a quinta edição traz também a capa 

dura, agora na cor preta, muito pouco chamativa, mas agora com uma figura na parte 

superior da capa, na cor dourada. Tais figuras representam a temática principal do livro, 

como observaremos na figura 2. 
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O volume I que trata especialmente das grandes navegações, do descobrimento e 

do período inicial a colonização portuguesa no Brasil, traz a figura de uma caravela, em 

alusão as grandes navegações portuguesas. Já o volume II, que trata mais 

especificamente do período colonial, traz como figura central uma representação dos 

bandeirantes, no início da ocupação efetiva do território brasileiro. O volume três é 

especial para os interesses do Estado de formar cidadãos, em um claro movimento de 

formação do espírito pátrio, a figura escolhida é uma foto de Tiradentes escolhido no 

período republicano para o papel de herói nacional. O volume IV também traz uma 

imagem bem conhecida por todos nós. Este volume dedicado ao tema da independência 

do Brasil, traz um outro “herói” nacional, D. Pedro I em seu cavalo, é representado 

resplandecente em uma alusão ao famoso grito do Ipiranga. O volume V, se dedica a 

temática da proclamação e implantação da República no Brasil, a escolha do herói a ser 

Figura 1 – Capa da 1ª ed. dos volumes 

I e II da coleção História do Brasil de 

José Francisco da Rocha Pombo, de 

1905. Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 2 – Capa da 5ª ed. do volume I e 

das laterais dos volumes II ao V da 

coleção História do Brasil de José 

Francisco da Rocha Pombo, de 1942. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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retratado nesse volume parece ser óbvia: Marechal Deodoro da Fonseca, também 

resplandecente em seu cavalo, representa a figura central nesse processo, aparecendo na 

capa daquele volume que teria como função principal legitimar a implantação do regime 

republicano brasileiro. 

É interessante pensar sobre a escolha desses heróis que são apresentados ao 

jovem em formação através de seus livros didáticos. “Heróis são símbolos poderosos, 

encarnações de idéias e aspirações, pontos de referência, fulcros de identificação 

coletiva, e por isso instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos 

a serviço da legitimação de regimes políticos” (Carvalho, 1990, p. 55). Assim as figuras 

de Tiradentes, símbolo da luta do povo contra a dominação colonial; D. Pedro I, 

“responsável” pela libertação do país; e do Marechal Deodoro, ligado ao movimento de 

implantação do regime republicano; seguem o padrão de escolha que foi usado na 

construção do panteão cívico brasileiro, uma vez que, como chama a atenção Carvalho, 

“Herói que se preze tem de ter, de alguma forma a cara da nação. Tem de responder a 

alguma necessidade ou aspiração coletiva, refletir algum tipo de personalidade ou de 

comportamento que corresponda a um modelo coletivamente valorizado” (Carvalho, 

1990, p. 55). 

A obra, como destacamos anteriormente, está dividida em partes, e estas em 

capítulos, divididos por sua vez em tópicos. A linguagem é rebuscada, mas o autor 

mantém diálogo com seu leitor por meio de extensas notas de rodapé, abundantes na 

primeira edição e suprimidas na quinta edição, e por meio de sínteses ao final de cada 

capítulo, momento no qual nosso autor faz suas reflexões, já que o mesmo afirmara em 

seu prefácio que não se limitaria a apenas realizar uma narração seca dos fatos a partir 

de suas fontes, realizando mais do que uma simples exposição. 

Um ponto importante a se observar é o fato de que em ambas as edições os 

capítulos são constituídos de textos longos, e marcados por uma descrição, como já 

destacamos aqui. Porém, não há qualquer proposta de atividades, nenhum exercício de 

fixação, nem qualquer questionário, ou mesmo proposta de pesquisa. O que denota que 

quem iria propor ou elaborar qualquer atividade era o professor. O professor ficava livre 

para aplicar a metodologia que melhor lhe aprouvesse. Somos levados a crer que a 

maior parte da verificação de aprendizagem diária se dava oralmente com as lições 
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tomadas dos alunos após a leitura em sala, ou mesmo da leitura de casa, dado a extensão 

dos capítulos.  

Os exercícios a serem realizados pelos alunos eram uma parte de suma 

importância pois seria a parte onde o professor poderia ter seu feedback, da lição que foi 

trabalhada em sala de aula. Circe Bittencourt em análise aos livros de História do Brasil 

de Abreu e Lima, que escreveu, também, no início do período republicano, 

contemporâneo a Rocha Pombo, destaca: 

A concepção de aprendizagem pode ser percebida implícita ou 

explicitamente, dependendo do diálogo que o autor estabeleceu com os 

professores nas introduções e prólogos. A ausência de propostas 

metodológicas, como ocorre com o texto de Abreu e Lima, pode ser 

entendida como uma forma de aprendizado na qual prevalecia a aula 

expositiva do professor, e em razão dessa oralidade cabia ao aluno limitar-se 

a “decorar” e posteriormente, repetir o conteúdo exposto. (Bittencourt, 2008, 

p.194) 

No que diz respeito as ilustrações, percebemos algumas sensíveis alterações 

também na nova edição em sua adaptação a um mercado que cada vez mais exigia um 

livro chamativo, mais interessante as vistas do aluno. No primeiro volume da primeira 

edição não foi encontrada qualquer ilustração. A partir do segundo volume, várias 

figuras já aparecem incorporadas ao texto, em sua grande maioria de pequeno porte 

ilustrando a fala do autor. É interessante notar a forma como o autor retrata negros e 

indígenas no que diz respeito as imagens escolhidas, que contribuem certamente para 

perpetuar os esteriótipos criados para ambos, como podemos observar nas figuras 3, 4, 5 

e 6. 

 

 

Figura 3 – Ilustração “Mundurucu 

com uma cabeça de botocudo”, 

representando uma cena do cotidiano 

do indígena brasileiro. Pombo, 1905, 

vol III. 
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Figura 4 – Ilustração “O homem 

americano”, representando a figura do 

indígena brasileiro. Pombo, 1905, vol 

III. 

 

Figura 5 – Ilustração “Modo de 

conduzir as creanças”, representando o 

cotidiano de uma criança negra no 

Brasil colônia. Pombo, 1905, vol III. 

 

Figura 6 – Ilustração “Typo de raça 

muxiconga”, representando a figura do 

negro. Pombo, 1905, vol III. 
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Tais ilustrações vem, portanto, reforçar o esteriótipo, tanto de negros como de 

indígenas, que eram apresentados como o diferente, o exótico, seja em sua cultura, ou 

mesmo em suas características físicas. É interessante notar que o branco, apresentado 

como a raça dirigente no processo de caldeamento, não recebe nenhuma ilustração, o 

que denota que não havia nesse caso qualquer esteriótipo a se perpetuar. 

Na nova edição a grande novidade ficou por conta das ilustrações. No total são 

trinta e oito figuras incluíndo os frontispícios. Alguns volumes trazem um maior 

número de ilustrações que outros. O volume I traz nove ilustrações, o volume II apenas 

cinco, o volume III traz sete, o volume IV traz quatro e o volume V se destaca com um 

total de treze figuras. Outra novidade da nova edição é o índice das gravuras, para que o 

aluno possa se guiar na busca de qualquer gravura que eventualmente tenha observado 

no estudo da lição, ou que tenha interesse em saber quais gravuras estão no volume. 

Outra diferença notada se refere a escolha das figuras utilizadas nos livros. 

Enquanto a primeira edição traz figuras mais ilustrativas como representações dos 

nativos, dos escravos, de utensílios de trabalho, de situações cotidianas e de um grande 

número de mapas, todos em consonância com a informação que o texto traz, na nova 

edição, a escolha das figuras prima pela escolha de fotos de personagens importantes em 

uma clara busca pela constiuição de um quadro de heróis. Com fotografias de 

personagens famosos, como Padre Antônio Vieira, Fernão Dias, Tiradentes, D. Pedro I, 

Padre Diogo Antônio Feijó, D. Pedro II, Marechal Deodoro, e até o próprio Rocha 

Pombo no frontispício do primeiro volume. Observaremos algumas dessas ilustrações 

da nova edição nas figuras 7, 8, 9 e 10. 

 

Figura 7 – Frontispício do primeiro 

volume, “Rocha Pombo”, fotografia 

do autor. Pombo, 1942, vol I. 
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Figura 8 – Ilustração “Alferes Joaquim 

José da Silva Xavier ‘O Tiradentes’ ”, 

representando um dos símbolos 

republicanos da luta pela liberdade do 

Brasil. Pombo, 1942, vol III. 

 

Figura 9 – Ilustração “D. Pedro I”, 

representando o “herói” do processo 

de independência do Brasil. Pombo, 

1942, vol IV. 

 

Figura 10 – Ilustração “Marechal 

Deodoro”, representando o “herói” do 

processo de proclamação da república 

no Brasil. Pombo, 1942, vol V. 
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A escolha das figuras, portanto, satisfazem os interesses dos dirigentes da 

educação do período, que é de estimular o desenvolvimento de uma história pátria, de 

um sentimento de nacionalismo nos alunos, por meio de uma história dos grandes 

heróis, uma história por meio de exemplos. É importante salientar que todas as 

alterações ocorridas na nova edição são obras dos editores, não tendo qualquer 

participação de Rocha Pombo, que já havia falecido, o que nos indica que a obra de 

resumo, ou seleção de conteúdos para a condensação da obra, bem como a escolha de 

figuras para ilustrar os livros não foram aprovada pelo autor, ou seja, não representa 

necessariamente aquilo que o autor do livro consideraria como essencial em seus livros, 

mas por outro lado representavam o que os programas curriculares do período 

propunham, uma vez que, como citamos no primeiro capítulo, um livro didático só 

poderia circular se estivesse de acordo com tais programas e a longa permanência da 

obra de Rocha Pombo denota que tal adaptação seguia esses critérios. 

 As figuras, dentro desse sentido, foram escolhidas cuidadosamente para 

atenderem a expectativa do período, uma vez que os personagens escolhidos são apenas 

pessoas de altos cargos ou mesmo símbolos da República, em uma formação de mitos, 

os heróis brasileiros, que deveriam dar o bom exemplo ao jovem cidadão em formação. 

Dessa forma com uma olhada para nossa fonte sob a ótica da cultura material, 

novos elementos aparecem diante de nossos olhos revelando o motivo da longa duração 

dos livros de Rocha Pombo, uma vez que foram reeditados até a década de 1970, 

passando por vários momentos na conturbada História de nosso país ao longo do século 

XX. Através de adaptações ao mercado, especialmente sob a ótica do capitalismo, essa 

obra vai ganhar nova cara, com textos mais curtos e figuras mais chamativas. O mais 

importante a se lembrar é que, em sua essência, os textos continuam os mesmos, os 

conceitos apresentados por nosso autor não serão deturpados, de forma que analisar a 

forma como Rocha Pombo irá representar a nação brasileira em seus livros, é 

compreender como numerosas gerações de brasileiros tomaram conhecimento de sua 

pátria e passaram a pensar sua nacionalidade a partir de seu contato com os manuais 

didáticos de Rocha Pombo. 

No próximo tópico faremos uma análise de como sua obra foi recebida por 

diferentes grupos contemporâneos ao nosso autor, e mesmo posteriores ao mesmo, 
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observando o que estes tem a dizer da escrita e do escritor José Francisco da Rocha 

Pombo. 

 

 

2.7 A REPERCUSSÃO DA OBRA DE ROCHA POMBO 

 

 

Ao analisarmos a forma como a obra de Rocha Pombo foi recebida fica muito 

claro que interpretações diversas se fizeram da mesma ao longo do tempo em que esta 

esteve em circulação. Parece-nos claro que a obra de Rocha Pombo tenha sido bem 

recebida, especialmente ao analisarmos que esta foi escrita na primeira década do século 

XX e reeditada até a década de 1970, passando por contextos de intensos debates e 

transformações. Contudo, a parte de tal sucesso, sua obra está longe de ser considerada 

como unanimidade pela crítica, especialmente por críticos historiadores, que 

contestavam o trabalho de Rocha Pombo em sua forma de fazer história. 

 Santos (2009) aponta que alguns dos elementos da disputa em torno das 

representações da História e das identidades dos historiadores, nos primeiros decênios 

da República no Brasil, estavam ligados as seguintes questões: 1) a importância que era 

atribuída à crítica documental para a produção do conhecimento histórico; 2) a busca de 

uma síntese histórica que desse conta das origens e do caráter da nacionalidade; 3) a 

organização de uma linearidade cronológica que desse conta das contradições da 

sociedade brasileira, da diversidade e amplitude territorial; 4) a inserção do Brasil no 

concerto das grandes nações modernas; entre outras questões. De forma que os 

historiadores que se propunham a realizar a produção de uma obra que desse conta da 

História do Brasil, deveria atender tais preceitos e seria, portanto criticado de modo que 

desse conta de tais propostas. 
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 Quando da publicação do primeiro volume da obra de Rocha Pombo, Nestor 

Vítor
63

 publicará um texto, já em 1906 cheio de expectativas positivas quanto à mesma: 

Do que se vê pelo primeiro volume, ora concluído, da importante obra que o 

Sr. Rocha Pombo empreendeu, já se pode antecipar que este seu livro está 

destinado a ter um lugar obrigatório em todas as nossas bibliotecas. De parte 

os seus outros títulos, ele vai ser o instrumento de economia e comodidade 

intelectuais que já de há muito reclamávamos quantos nos interessamos pelas 

coisas pátrias. [...] A História do Brasil do Sr. Rocha Pombo será um 

excelente instrumento de educação nacional pela larga notícia da terra em que 

nascemos que suas páginas difundirão pelos vinte Estados da República e 

pelo arrebatado dos fins superiores que constituem o seu objetivo central. 

(Vítor, 1906, p. 3 – 9) 

Para Nestor Vítor, a obra de Rocha Pombo representava um divisor de águas nas 

obras do gênero. Ele destaca que até aquele momento as duas obras que vigoravam 

eram a de Roberto Southey e a de Varnhagen, sendo a última a mais recente, datada de 

1857. Contudo, ele chama a atenção para a situação de que ao longo do século XIX uma 

revolução foi operada na escrita da história, o que teria trazido novas técnicas para a 

produção do conhecimento histórico, e que tais inovações por motivos óbvios não 

permeavam as obras citadas. Nem Southey nem Varnhagen puderam se formar nesse 

ambiente moderno. 

Além disso, Nestor Vítor também chama a atenção para o fato de que depois que 

essas obras foram escritas, o Brasil já havia descrito mais um bom trecho de sua vida. 

De forma que tais obras também se mostrassem incompletas, ou pelo menos 

desatualizadas. Será, portanto, nesse contexto, que a obra de Rocha Pombo encontrará 

sua recepção, em um meio já notadamente dominado por obras já solidificadas de 

autores de renome, com uma nova proposta que parece satisfazer a muitos, que 

esperavam por algo que pudesse renovar o gênero literário. 

O grande crítico da obra de Rocha Pombo, como já citamos anteriormente, 

muito provavelmente tenha sido mesmo Capistrano Abreu, para quem a História do 

Brasil de Rocha Pombo “nada mais era do que uma coletânea de outros estudos 
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 O texto a que nos referimos aqui foi publicado em: VÍCTOR, Nestor. A obra crítica de Nestor Vítor. 

Volume III. Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa; Curitiba, Secretaria de Estado da Cultura e 

do Esporte, 1979.  



 

 

 

87 

cientificamente falhos, não possuía pesquisa e seu autor nunca tinha lidado com fontes”. 

Cardim (1958) aponta que grande parte das críticas recebidas por nosso autor advinham 

no que diz respeito a qualidade, ausência de síntese, sobra de análise, excesso de 

documentos, mais narrativas do que interpretação; essas eram as mais comuns de se 

ouvir. Porém o próprio Cardim, defensor de Rocha Pombo, afirma que este advertira 

seus leitores, na introdução do primeiro volume, sobre o que encontrariam, antecipando, 

assim, a crítica que receberia. 

Pinheiro Machado já alertava que se colocariam contra ele os positivistas, para 

os quais o conhecimento de tudo isso dependeria de pesquisas documentárias, e Rocha 

Pombo não era pesquisador. Mesmo assim, ele havia percorrido todas as obras feitas por 

estudiosos e pesquisadores de todos os pontos do Brasil, e os analisar criticamente, 

reavivando a concepção da filosofia da história do romantismo: a história da 

humanidade é a história da luta pela liberdade. Para Pinheiro Machado tal ideia viria da 

sua própria experiência de vida de provinciano, de homem pobre, de socialista. 

Por outro lado, Rodolfo Garcia, sucessor de Rocha Pombo na Academia 

Brasileira de Letras, caracteriza sua obra como a mais vasta, e mais considerável da 

nossa literatura do gênero, pela superfície que cobriu, das origens do Brasil até o 

período de onde o mesmo falava. Este ainda argumenta que: “se conferirdes a estatística 

das bibliotecas, verificareis que sua História do Brasil é, nessa classe, o livro mais 

consultado, o mais lido de todos, o que significa popularidade e vale pela mais legítima 

das consagrações”.
64

 

Rocha Pombo também contará com elogios de grandes nomes da historiografia 

nacional como Sérgio Buarque de Holanda, que em artigo publicado no Correio da 

Manhã em Junho de 1951, ressalta a contribuição dos trabalhos de historiadores como 

Rocha Pombo e João Ribeiro orientados para o ensino escolar da história. Apesar da 

exaltação da contribuição de seu trabalho, sua obra é colocada por Holanda na categoria 

de historiografia “cumulativa dos fatos históricos”. 
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 Este texto se encontra no site da Academia Brasileira de Letras, e pode ser conferido na home Page de 

Rodolfo Garcia, em seu discurso de posse, através do endereço eletrônico: 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=8478&sid=350  
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De acordo com Santos (2009) a História do Brasil de Rocha Pombo irá se 

constituir como sua obra de maior fôlego, mas que nem por isso despertará as graças da 

crítica e nem grandes interesses por parte do público. Citando por exemplo João 

Ribeiro, que em crítica a obra caracteriza a mesma como uma grande produção prolixa, 

nunca lida e provavelmente ilegível, se constituindo como o mais pesado, volumoso e, 

todavia o mais estéril. João Ribeiro afirma ainda que faltava a Rocha Pombo o senso 

crítico que cabe a um historiador. Trata-se nesse caso de uma crítica de outro autor de 

manuais didáticos, e que escreve sua História do Brasil em 1901, sendo também 

amplamente utilizado na cultura escolar, e que terá nosso autor como um de seus 

contemporâneos de escrita. 

Santos (2009) destaca que, apesar de tais críticas, o reconhecimento para o 

esforço historiográfico de Rocha Pombo viria, mais tarde de uma única direção: do 

sucesso que suas obras didáticas terão a partir de 1917, com sua ampla adoção pelas 

escolas, e suas várias reedições, mesmo após sua morte. 

O manual didático de História do Brasil de Rocha Pombo chegou a sua 14ª 

edição no ano de 1967, com revisão e atualização de Hélio Vianna
65

 pela editora 

melhoramentos. É interessante notar que o livro chama a atenção pela densidade dos 

seus textos, pouco atrativos para o adolescente que se desenvolve ao longo do século 

XX, cada vez mais adepto as novas tecnologias, de modo que este irá sofrendo 

alterações para se adaptar a esse novo público por meio do uso de novas imagens, bem 

como de sintetização dos textos. 

Ao compararmos a nova edição ilustrada de 1942 e a primeira edição de 1917, 

percebemos um enxugamento da primeira publicação. Ora, se pensarmos que tais livros 

deveriam servir para a preparação dos alunos no ensino secundário, uma obra tão 

extensa com dez volumes nos parece um pouco fora dos padrões que as escolas 

poderiam conseguir lidar, uma vez que nos referimos a um período no qual 

gradativamente novas disciplinas vinham sendo incorporadas ao currículo escolar, e 
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 O Prof. Hélio Vianna (1908 – 1972) foi o primeiro catedrático de História do Brasil na antiga 

Universidade do Brasil, o que equivaleria a considerá-lo o primeiro historiador universitário do país. 

Autor de a História Diplomática do Brasil (1958) editada pela Biblioteca do Exército e impressa pela 

Companhia Melhoramentos de São Paulo. 
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aquelas disciplinas que já existiam começavam a ter sua carga horária diminuída no 

intuito de conseguir agregar essas novas disciplinas e mesmo novos conteúdos. 

É importante salientar que todas as alterações ocorridas nesta edição são obras 

dos editores, não tendo qualquer participação de Rocha Pombo, o que nos indica que 

essa obra de resumo, ou seleção de conteúdos para a condensação da obra, ou mesmo de 

escolhas de figuras, não fora aprovada pelo autor, ou seja, não representa 

necessariamente aquilo que o autor consideraria como essencial em seus livros. Sendo, 

portanto na maioria dos casos o critério para a escolha do que deveria aparecer, ou 

mesmo desaparecer destes livros os programas oficiais do governo que sofreram tantas 

alterações ao longo do século XX. 

Na concepção de Hélio Vianna, responsável pelas revisões e atualizações na 

obra, posteriormente a morte de Rocha Pombo, ele sugere em prefácio a edição de 1967, 

que o livro apresenta-se como um “monumento cultural” a ser continuamente restaurado 

para sobreviver ao tempo. Neste prefácio assinado pela própria editora percebemos 

algumas tentativas de adaptações para manter o livro atual a tal período: 

“Ao tirar-se esta nova edição, teve-se o cuidado de proceder à completa 

revisão do texto, para harmonização de algumas passagens com os resultados 

de recentes pesquisas de nossa história; teve-se também o cuidado de 

uniformizar a grafia de nomes e instituições, segundo a forma assentada pelos 

maiores cultores da atualidade; e acrescentou-se um novo capítulo para 

atualização da matéria até os nossos dias” (Prefácio assinado por Edições 

Melhoramentos. In: ROCHA POMBO. História do Brasil. 14a. ed. SP: 

Melhoramentos, 1967)  

  

 Magalhães (2000) faz uma compilação de citações de grandes escritores que 

salientaram a singular personalidade de Rocha Pombo, das quais citamos aqui algumas: 

Valfrido Pilotto: “Modelo de virtudes, historiador de esmerada honestidade, 

genuína glória do Brasil, incontestável precursor de nossa história, de valor 

multiforme e imenso”. Vasco José Taborda: “Admirável historiador 

brasileiro, Rocha Pombo é um símbolo de honestidade científica e, como 

homem, paradigma de cidadão e pai”. Maria Nicolas: “Rocha Pombo, pedra e 

pombo ave, é o maior historiador brasileiro, orgulho da terra dos verdes 

sombrios pinheirais”. Benedito Nicolau dos Santos: “Dono das mais belas 

jóias espirituais da época, insubstituível no gênero que abraçava”. Gustavo 

Barroso: “Sua eleição para a Academia Brasileira de Letras foi um grande ato 

de justiça. A Academia devia-o à consciência nacional, que o reclamava, 

devido à vida pobre e pura, todo trabalho e estudo do velho historiador. Sua 
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obra, como conjunto, é um monumento que honra nossa cultura”. José Maria 

Belo: “A História entre ensaístas vários, de méritos diversos, apresenta, após 

período do romantismo, os três nomes principais: Rocha Pombo, Capistrano 

de Abreu e Oliveira Lima”. Euclides Bandeira: “Rocha Pombo é, 

efetivamente, um historiador na acepção plena de vocábulo”. Jornal “do 

Comércio”, Rio de Janeiro: Sobre a “História de São Paulo”, 1918, e 

“História do Rio Grande do Norte”, 1922, afirma: “É hoje o maior historiador 

do Brasil, com posição excepcional em nossas letras”. (Magalhães, 2000) 

É interessante notar que a maior parte dos elogios direcionados a Rocha Pombo 

fazem referência direta a seu papel como historiador, que parece ter sido de fato seu 

maior legado, representado através de sua escrita de a História do Brasil, o que 

corrobora com a tese de que sua forma de pensar seu país foi abraçada e difundida entre 

diversas gerações, e seu trabalho foi reconhecido, mesmo que grande parte desse 

reconhecimento tenha vindo após sua morte. 

Viriato Correia, em artigo escrito ao Jornal do Brasil em 1933, exalta Rocha 

Pombo ao afirmar que “este não deu ao Brasil tudo que tinha, deu mais do que tinha, 

porque deu seu próprio pão e o pão de sua família.” Ele assevera que ao terminar de 

escrever a obra mais admirável de História do Brasil que “o país até então não conhecia 

suficientemente, estava sem vintém e estava velho, e o país não se lembrou que quem 

lhe havia dado aquela grande obra, tinha uma mesa sem pão.” 

O que podemos observar é que Rocha Pombo despertara a admiração de muitos 

por seu trabalho, especialmente de seus conterrâneos que aparecem em peso quando 

empreendemos nossa pesquisa no sentido de buscar testemunhos sobre a vida e obra de 

nosso autor. A crítica mais dura a sua obra parece mesmo vir de um público 

especializado, historiadores contemporâneos a Rocha Pombo, especialmente no que 

tange a sua forma de se fazer história, mas mesmo boa parte destes não deixam de 

ressaltar a importância de sua obra e o alcance da mesma na cultura escolar. 

 Olhemos o discurso de adeus da Academia Brasileira de Letras a Rocha Pombo, 

quando da sua morte: 

Adeus da Academia a Rocha Pombo 
“Inclinando com respeito e tristeza as nossas cabeças diante dos despojos 

mortais, senhores, do grande historiador nacional, todos nós sabemos que o 

animou não somente uma inteligência invulgar, um espírito dedicado à 

cultura e ao trabalho, mas, sobretudo um grande coração feito todo ele, como 
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diziam os antigos, de leite e de mel. Tímido, cândido, puro, discreto e 

recolhido, apesar de toda a sua glória, ele passou por nós como se andasse na 

pontinha dos pés.” (ABL, apud Trombini, 1957, p. 38) 

 Assim, o que observamos é que a importância das obras historiográficas de 

Pombo são inegáveis, ora alvo de críticas, ora marcado por uma exaltação a seu 

trabalho, se caracteriza como um personagem singular dentre os intérpretes do Brasil, 

personalidade esta que no seu contexto produzirá sua interpretação sobre a formação da 

sociedade brasileira, imaginando sua nação, e é essa forma como ele imagina a nação 

brasileira que será assunto de nosso próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

92 

CAPÍTULO 3 

 

 

A NAÇÃO IMAGINADA POR ROCHA POMBO 

 

 

3.1 ROCHA POMBO: UM DOS INTÉRPRETES DO BRASIL 

 

 Na opinião de Reis (2009), não há apenas uma explicação que represente a 

identidade brasileira, mas sim um conjunto de representações que não excluem as 

anteriores, mas por outro lado se unem, se completando ou contrastando, permitindo 

através desse embate que se tenha um conhecimento das diversas interpretações da 

História do Brasil. 

 Observamos hoje um crescente interesse pela pesquisa no que se refere ao 

pensamento social brasileiro e os principais intérpretes do nosso país. Botelho e 

Schwartz (2009) apontam que, desde a década de 1990, há um empenho notável pelas 

interpretações que o Brasil recebe e recebeu, bem como uma nova curiosidade acerca 

destes “Brasis”, desenhados, projetados e imaginados por tantos pensadores locais e 

estrangeiros. É salutar lembrar que tais explanações não são homogêneas e de forma 

alguma estão respondendo a uma mesma questão e na maioria das vezes não dialogam 

entre si de maneira harmoniosa. 

 Dessa forma o Brasil é imaginado das mais diversas maneiras por intelectuais 

distintos em tempos diversos. O pensamento social brasileiro é feito de muitas 

contradições e se faz de grande importância que possamos entender essas diversas 

interpretações em seus respectivos momentos em que foram escritas, para que então 

possamos traçar um perfil para a nação brasileira dentro dessa pluralidade. Botelho e 

Schwartz (2009) argumentam que as interpretações do Brasil se tornaram, ao longo do 

tempo, matrizes de diferentes modos de sentir e pensar o país e de nele atuar, pois 

constituem também forças sociais que direta ou indiretamente contribuem para delimitar 
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posições e conferir-lhes inteligibilidade em diferentes disputas de poder travadas na 

sociedade. 

 Consideramos que ao compreendermos o pensamento de Rocha Pombo, 

podemos entender como se pensava o Brasil em seu período, abrindo espaço para 

percebermos ainda a força dos grupos sociais e suas respectivas posições no que diz 

respeito ao poder no período. Dessa forma, este trabalho não se trata de uma análise dos 

diferentes intérpretes, mas de um deles, abrindo espaço para trabalhos futuros que 

desejem fazer uma análise maior, possam usar nossa pesquisa no sentido de apreender o 

pensamento de um dos autores que obteve um grande destaque em seu tempo no que se 

refere à interpretação do Brasil. 

 O Brasil é um país extremamente complexo e as mais diversas interpretações do 

país ao longo do tempo são uma prova disso. Botelho e Schwarcz (2009) destacam que 

essa obsessão na autointerpretação da nossa formação social indica que as 

interpretações do Brasil proporcionam não apenas significados à vida social brasileira, 

mas sentidos às ações e aos processos que conflituosamente a constituem. Reis (2009) 

destaca, então, que o Brasil pode ser pensado de múltiplos modos e todos sustentáveis 

com uma argumentação coerente e reconhecível. Para ele mesmo com tantas 

interpretações, o Brasil continua um enigma, uma vez que poucos autores conseguiram 

tocar em seus nervos e coração. Em consonância, Botelho e Schwartz (2009) citam Tom 

Jobim que teria dito que o “Brasil não é para principiantes”, tudo isso só revela a grande 

importância em se estudar todos esses autores que imaginaram a nação brasileira ao 

longo do tempo. 

 De acordo com Luca (1999) a intelectualidade do início do século XX 

obstinadamente refletiu sobre o Brasil, procurando abarcar a especificidade de um país 

tão complexo. Desse esforço resultou um amplo conjunto de representações que 

instituíam problemas, imaginavam soluções e acalentavam diferentes sonhos e projetos 

de futuro. Para Luca (1999), determinados períodos, marcados por conjunturas de crise, 

transformações ou rupturas, são terreno fértil para discussões sobre o país, em uma 

busca pelos elementos fundantes da nação que sejam capazes de particularizá-la no 

confronto com o outro. 

 Oliveira (1990) argumenta que a questão nacional no Brasil tem sempre 

aparecido nesses debates como um problema, uma vez que no confronto com os Estados 
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Unidos e a Europa, estamos sempre às voltas com o que nos falta. Para ela, tanto no que 

se refere a ensaios políticos quanto a textos acadêmicos, o que aparece, sob diferentes 

formas, é um tom pessimista que destaca as “ausências”, o atraso brasileiro. A avaliação 

negativa do passado e das possibilidades futuras é constante no pensamento político 

brasileiro. 

 Assim Luca (1999) aponta dois momentos no qual tal reflexão aparece mais 

marcante na discussão sobre o nacional: a geração de 1870 e os integrantes de 1922, 

uma vez que estes estavam particularmente associados às idéias de transformação, 

ruptura e modernidade, na convivência com eventos tais como a abolição, a 

proclamação da República, o tenentismo, o comunismo, a revolução estética, entre 

outros. Em consonância, Oliveira (1990) destaca que a questão da nação como uma 

unidade própria emergiu em diferentes momentos de autoconsciência dos intelectuais 

brasileiros, sendo um deles na segunda metade do século XIX, com a chamada geração 

de 1870. Rocha Pombo faz parte desse contexto, tendo vivenciado todos esses 

movimentos do final do século XIX que inspiraram sua produção historiográfica do 

início do século XX. 

 Sobre o crescente interesse a partir da década de 1990, Luiz Carlos Bresser 

Pereira, em prefácio ao livro de José Carlos Reis As Identidades do Brasil 1, argumenta 

que a sociedade brasileira está hoje profundamente confusa, uma vez que as certezas 

neoliberais adquiridas nos anos 1990 foram por terra, mas não está claro o que poderá 

substituí-las. Para ele tal confusão é sinal de crise, e a crise seria uma nova oportunidade 

de se repensar o Brasil. 

 De acordo com Oliveira (1999) de tempos em tempos volta-se a interpretar e a 

reinterpretar o Brasil, em um processo marcado pela busca das raízes da nacionalidade e 

pelo esforço para inserir o país na modernidade. Em momentos cruciais da história do 

país essa foi a atividade de diversas gerações de intelectuais que se detiveram na missão 

político-ideológica de construir uma identidade para o Brasil. 

 Reis (2009) chama a atenção para o fato de que quando se discute sobre a 

identidade nacional brasileira, há representações que são hegemônicas, oficiais, mas que 

na prática revelam apenas a força do sujeito que as articula. São discursos e 

representações que emergem de sujeitos particulares e que pretendem valer para todos 

os brasileiros, usando a história dita “científica” para legitimar seus interesses e paixões. 
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Todas as representações do Brasil seriam relevantes, uma vez que juntas, revelariam a 

ideia de um Brasil complexo, de muitas faces, de forma que pensar o Brasil seria por 

junto essas representações, confrontadas e contrastadas para se localizar e escolher uma 

direção para a construção do futuro. 

 De acordo com Reis (2009) a identidade nacional brasileira é “histórica”, ou 

seja, reconstruída em cada presente, em uma relação de recepção e recusa de passados e 

de abertura e fechamento aos futuros. Para ele o Brasil ainda é um enigma, mesmo que a 

todo o momento apareçam novos autores dispostos a apresentar uma nova forma de se 

pensar o povo brasileiro.  

Rocha Pombo é um desses intérpretes do Brasil aos quais se refere José Carlos 

Reis, e ao empreendermos nossas forças no intuito de compreender a forma como ele 

pensou nossa história, estamos abrindo as portas para que se conheçam mais um forma 

pela qual foi pensado nosso país, para que esta, colocada no poliédrico de 

representações proposto por Reis (2009), possa contribuir para que haja o conhecimento 

de nossa história. 

O que Rocha Pombo pensou e escreveu em seus livros passou a ser parte da 

visão de milhares de brasileiros, que tinham nas suas obras didáticas a referência para se 

conhecer suas origens, e especialmente por sua grande vinculação a cultura escolar. 

Muitas das suas ideias e de outros autores do período passaram a ser apropriadas aos 

discursos, desde homens simples até grandes intelectuais, de modo que ainda hoje 

muitas dessas idéias ainda aparecem fortes, especialmente em obras didáticas de 

História do Brasil. 

É interessante notar que, como destaca Reis (2009), apesar de tantas 

interpretações distintas da nacionalidade brasileira, nenhuma dessas tenha vencido e se 

tornado de fato hegemônica. Os historiadores reescrevem continuamente a história, 

diferentes fontes aparecem a todo o momento, novas perguntas são formuladas, novas 

abordagens de se fazer história são pensadas, e com isso, novos saberes são produzidos. 

Marrou (1978), já chamava a atenção para o fato de que a riqueza do 

conhecimento histórico é diretamente proporcional à da cultura pessoal do historiador. 

Dessa forma mesmo a escolha das fontes a serem trabalhadas são frutos da 

personalidade do autor, com suas orientações, preconceitos e limites, de modo que não 
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existe uma realidade histórica completamente acabada. O passado não pode ser mudado, 

mas aquilo que se conhece sobre ele sim. “A história é aquilo que o historiador 

consegue apreender do passado, mas ao passar através de seus instrumentos de 

conhecimento, esse passado foi tão reelaborado, tão trabalhado que se acha 

completamente renovado e se tornou, ontologicamente, algo bem diverso.” (Marrou, 

1978, p. 49). 

De acordo com Reis (2009) as obras históricas são também históricas, temporais, 

e têm uma duração determinada, que, às vezes é bem curta, de modo que exigem uma 

revisão, ou mesmo uma reescritura. Cada presente seleciona um passado que deseja e 

lhe interessa conhecer, cada geração em seu presente específico, une passado e presente 

de maneira original, elaborando uma visão particular do processo histórico.  

Todo historiador tem a intenção de escrever uma nova história, que possa 

oferecer um ponto de vista mais abrangente e mais seguro. Porém, como ressalta Reis 

(2009) o maior erro das escolas históricas é pensar que o seu novo ponto de vista é 

único e definitivo, que descobriram a “verdade da história”, que estabeleceram o 

conhecimento histórico em bases objetivas, científicas. É preciso que estejamos cientes 

de que a história que hoje produzimos será fatalmente superada pelas gerações 

posteriores com suas novas técnicas e abordagens, mas que estes, só serão capazes de 

chegar a atingir tal status graças ao conhecimento que deixaremos como legado aos 

mesmos. 

Analisando a introdução de seu livro História do Brasil, feita no segundo 

capítulo deste trabalho, percebemos como Rocha Pombo se considerava privilegiado 

por fazer parte de uma nova geração de historiadores que seriam marcados por atingir 

finalmente as bases científicas da história, sendo possível assim atingir o conhecimento 

verdadeiro e dessa forma ele se considerava um dos precursores que iria lançar as bases 

para a chegada daquele que seria o verdadeiro responsável pela produção da História 

definitiva do Brasil. 

Reis (2009) destaca que todo historiador é marcado por seu lugar social, por sua 

“data” e por sua pessoa. A todo o momento novas obras são publicadas sobre o mesmo 

assunto, o passado é assaltado por novas interrogações, que oferecem respostas das 

anteriores. Dessa forma para se conhecer uma interpretação histórica, Reis (2009) 

citando Kosselleck diz que, é preciso saber quem a formulou, o que destaca a 
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necessidade de se estudar em conjunto com a obra do autor, sua biografia, 

compreendendo as influências que o mesmo sofreu, para que se possa entender até 

mesmo as opções que este fez por uma determinada abordagem teórico-metodológica.  

Em sua ideia de “intérpretes do Brasil”, Reis (2009) destaca então que autores 

posteriores podem até ser melhores do que os anteriores do ponto de vista teórico-

metodológico, na abrangência e profundidade de sua análise, mas não os substituem 

nem os tornam descartáveis. O Brasil seria, portanto, conhecível, não através de uma ou 

outra interpretação em particular e isolada, mas pelo conjunto delas, pelo confronto e 

diálogo entre várias interpretações feitas em épocas distintas. Dessa forma cada 

interpretação do Brasil revela o que podia ser visto do passado e vislumbrado do futuro 

naquela posição temporal específica. É através do estudo do contexto no qual uma obra 

é produzida que poderemos compreender o mundo histórico que a permeava. 

Assim, a tese com a qual Reis (2009) trabalha é a de que não há autores 

superados, desde que lidos em sua época, o que valida nosso trabalho na medida em que 

o que Rocha Pombo faz é uma representação particular do tempo histórico brasileiro. E 

é através da análise desta que poderemos lançar luz sobre nossos questionamentos, nos 

permitindo a compreensão da nossa história nacional. 

De acordo com Chartier (2002) as representações do mundo social são sempre 

determinadas pelos interesses do grupo que as forjam, sendo primordial então para tal 

abordagem que se estabeleça o relacionamento dos discursos proferidos com a posição 

de quem os utiliza. Para ele a História Cultural tem por principal objeto identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler. 

As percepções do social não podem ser tomadas como discursos neutros. Na 

concepção de Chartier (2002), tais percepções produzem estratégias e práticas que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 

um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 

condutas. 

No embate travado entre a história cultural e a história econômica, que Chartier 

(2002) percebe no século XX, com um progressivo aumento de espaço da história 

cultural, a partir do gradativo aumento de novos objetos no seio das questões históricas 
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ligados a questões antes ignoradas como as atitudes perante a vida e a morte, as crenças 

e comportamentos religiosos, as formas de sociabilidade, entre outros, aplicando a esses 

novos objetos os princípios de inteligibilidade utilizados na história das economias e das 

sociedades.  

Para Chartier (2002) as lutas de representações têm tanta importância como às 

lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou 

tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu 

domínio. Assim, a história cultural estaria ligada, sobretudo, as representações do 

mundo social, forjadas por intelectuais que descrevem a sociedade tal como pensam que 

ela é, ou como gostariam que fosse. 

Analisar, portanto, a obra de Rocha Pombo, nos coloca diretamente em tal 

situação, pois o que ele faz é representar a nacionalidade brasileira através de seus 

anseios e paixões. Era nacionalista, republicano e abolicionista, e ao escrever a história 

do Brasil, a todo o momento percebemos esses ideais expressos em seus textos. Não 

podemos fazer uma simples análise do conteúdo de sua obra, especialmente hoje 

quando a historiografia atual já superou tantas questões postas por Rocha Pombo e 

outros autores de história do Brasil daquele período. 

Dessa forma cabe-nos fazer aqui então, como proposto por Reis (2009), uma 

leitura de Rocha Pombo em seu tempo, para que então possamos compreender como 

este pensou a sociedade brasileira, mas não apenas isto, temos de compreender ainda 

porque ele pensou de tal forma, e ainda como isso influenciou na maneira de tantas 

pessoas pensarem a questão na nação brasileira ao longo do século XX. 

Assim faz-se necessário discutirmos o conceito de nação, as diversas 

apropriações deste, e como tal se aplica ao Brasil, para então nos debruçarmos na nação 

imaginada por Rocha Pombo. 

 

 

3.2 UMA NAÇÃO “IMAGINADA” 

 



 

 

 

99 

 

  Um conceito de fundamental importância para nosso trabalho é o de 

nação, contudo o mesmo tem apresentado variadas discussões ao longo do tempo sendo 

de difícil definição. O debate teórico acerca desse mote aparece desde os fins do século 

XIX e início do século XX, ganhando grande força mais recentemente a partir da 

década de 1980. 

Ernest Renan, em palestra realizada na Sorbonne, em 11 de março de 1882, nos 

traz uma ampla análise desse conceito, que servirá de base para um grande número de 

trabalhos posteriores sobre o tema. De acordo com Renan (1882), um dos erros mais 

graves no que diz respeito à discussão sobre tal conceito é se confundir raça com nação, 

atribuindo a grupos etnográficos ou lingüísticos uma soberania análoga àquela dos 

povos realmente existentes. No conceito de nação moderna, onde os países primam por 

grandes misturas a consideração etnográfica não será de forma alguma o fator 

preponderante em tal processo. E mesmo a língua, que é um elemento sem sombra de 

dúvida importante, Renan (1882) destaca um elemento que supera ambos, raça e língua, 

que é a vontade. 

 Renan (1882) ainda aponta para o fato de que a investigação histórica muitas 

vezes se torna um perigo para a nação, pois para este autor, o esquecimento e mesmo o 

erro histórico são fatores essenciais para a sua criação. A investigação histórica traria à 

luz os fatos da violência que se passaram na origem de todas as formações políticas, 

mesmo daquelas das quais as conseqüências foram as mais benfazejas. 

Ao adotarmos aqui o conceito de nação imaginada, proposto por Anderson
66

 

(2008), estamos nos referindo exatamente a essa questão. Rocha Pombo, assim como os 

demais autores da história nacional que escreveram no início do período republicano, 

primavam pela omissão de conflitos, em um projeto do IHGB que visava dar ao Brasil 

uma história que pudesse conferir unidade política e territorial ao país proporcionando 

então um sentimento de unidade, ao forjar um passado comum a todos os brasileiros, 

                                                           

66
 Anderson (2008), em seu livro Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo, trabalha a ideia de uma nacionalidade que é construída de acordo com os interesses de um 

determinado grupo. Para este ao criar algo novo seleciona-se o que se quer lembrar e ou esquecer 

buscando uma naturalidade no passado que acaba gerando aquilo que ele denomina como “amnésias do 

nacionalismo”.  
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especialmente com a ideia de fusão harmoniosa das três raças. Renan (1882) corrobora 

com essa ideia ao afirmar que a essência de uma nação é que todos os indivíduos 

tenham muitas coisas em comum, e também que todos tenham esquecido coisas. 

Para Renan (1882) o século XVIII trouxe grandes mudanças de pensamento, de 

forma que palavras como pátria e cidadão haviam retomado seu sentido. Mostrava-se 

então possível existir uma nação sem princípio dinástico, o que remonta a nosso 

trabalho que se insere em um momento de transição do Império para a República. Neste 

período a preocupação com o espírito de nacionalidade da população se acentua, por se 

tratar de uma gente que viveu por muito tempo à margem de qualquer acontecimento 

político. 

Dessa forma, se para Renan (1882) a raça não é o elemento fundamental, pois 

mesmo as primeiras nações da Europa são nações de sangue essencialmente misturado, 

a língua também não apareceria como elemento chave, uma vez que há várias nações 

onde a vontade de ser unida supera a variedade de seus idiomas. A religião que poderia 

ser vista há muito tempo como elemento de coesão, também já não se faz elemento 

primordial, uma vez que dentro de um país não há mais massas crentes de maneira 

uniforme. Nem mesmo a geografia poderia ser tomada como elemento principal, uma 

vez que ao longo da história essa nunca foi limite para o alcance de uma nação. 

Assim, após definição daquilo que não faz uma nação, Renan (1882) mostra a 

nação como “uma alma, um princípio espiritual.” A possessão de um rico legado de 

lembranças e o desejo de viver em conjunto. O culto dos ancestrais, a partir da 

construção de um passado heróico, dos grandes homens e da glória. Em suma é ter no 

passado uma herança de prestígio e de nostalgias e no futuro um mesmo programa a 

realizar. Botelho e Schwarcz (2009) apresentam nação como uma comunidade 

simbólica, de forma que seria isso que explicaria seu poder para gerar um sentimento de 

identidade e lealdade. 

Em consonância com essa ideia Anderson (2008) aponta para o fato de que mais 

que inventadas, as nações são “imaginadas”, no sentido de que fazem sentido para a 

“alma” e constituem objetos de desejos e projeções. Assim, encontrando naturalidade 

num passado que, na maioria das vezes, além de recente, trata-se de uma seleção 

consciente. Desta forma percebemos a grande importância dada pelo Estado nacional 

brasileiro ao longo do século XIX e XX em sua busca pela definição da identidade 
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brasileira, despertando então na população um sentimento de pertencimento ao país, 

colocando em sincronia os interesses, trazendo o povo a fazer parte de um projeto que 

pertencia, sobretudo, ao Estado. 

Dessa forma Anderson (2008) define nação como uma comunidade política 

imaginada, pois mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, 

encontrarão ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos 

tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles. Tais comunidades são 

“imaginadas” na medida em que vinculam todos os indivíduos de um dado território a 

uma identidade comum de pertencimento à uma mesma organização política. Assim, tal 

relação só poderia ser imaginada, uma vez que seria impossível ser vivenciada 

efetivamente, já que a grande maioria dos membros dessa comunidade nunca irá sequer 

se encontrar.  

Com Hobsbawn (1990) percebemos um conceito de nação que entra em 

consonância com aquilo que apresentamos anteriormente. Ele considera nação como 

qualquer corpo de pessoas suficientemente grande cujos membros consideram-se como 

membros de uma “nação”. Se pensarmos por esse prisma, perceberemos o quanto se 

torna importante compreender o esforço do Estado, representado então pelo IHGB, para 

levar a cabo o projeto de construir um passado para o povo brasileiro que pudesse 

proporcionar tal sentimento de pertencimento a nação brasileira. 

Esse fator se torna ainda mais importante, quando pensamos a ideia de 

Hobsbawn (1990) de que a consciência nacional se desenvolve desigualmente entre os 

grupos e regiões sociais de um país, de forma que as massas populares são sempre as 

últimas a serem afetadas. Assim, fica evidente o projeto de expandir a educação no 

Brasil no final do século XVIII e a inserção do ensino de História do Brasil, bem como 

de matérias como Educação Moral e Cívica no XIX, de modo a levar ao povo brasileiro, 

mesmo a essa camada mais pobre, essa consciência nacional. 

Hobsbawn (1984) trabalha ainda com o conceito de “tradição inventada”
67

 para 

o qual se trataria, sobretudo, de um conjunto de práticas normalmente reguladas por 

                                                           

67
 De acordo com Hobsbawn (1984) o termo “tradição inventada” inclui tanto as “tradições” realmente 

inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil 

de localizar num período limitado e determinado de tempo e se estabeleceram com enorme rapidez. 
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regras tácitas ou abertamente aceitas. Tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, 

visariam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que 

implicaria, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. O objetivo 

principal na adoção dessas práticas seria, dessa forma, estabelecer novos 

comportamentos despertando sentimentos nacionalistas na sociedade de um 

determinado país. 

De acordo com Oliveira (1990) a ideia de nação está intimamente ligada ao 

universo simbólico, e sua valorização visa proporcionar sentimentos de identidade e de 

alteridade a uma população que vive ou que se originou em um mesmo território. Trata-

se, portanto, de um símbolo que pretende organizar o espaço público, referindo-se a 

dimensão política. O nacionalismo é assim, uma elaboração racional da identidade 

coletiva, ainda que lance mão, entre outros elementos, de símbolos afetivos. 

No que se refere ao Brasil, no período que aqui nos interessa, ou seja, no 

alvorecer da República, Carvalho (1990) faz um brilhante trabalho de identificação dos 

símbolos que foram então adotados para dar sustentação e legitimação ao novo regime.  

Para este o instrumento clássico de legitimação de regimes políticos no mundo moderno 

é, naturalmente, a ideologia, a justificação racional da organização do poder.
68

 

De acordo com Carvalho (1990), pouco a pouco houve a necessidade de que as 

ideologias republicanas deixassem o círculo fechado das elites e buscassem o 

envolvimento popular. Dessa forma, não seria mais possível adotar apenas o discurso 

inacessível a um público com baixo nível de educação formal. Ele teria de ser feito 

mediante sinais mais universais, de leitura mais fácil, como as imagens, as alegorias, os 

símbolos, os mitos. 

Carvalho (1990) defende que a elaboração de um imaginário é parte integrante 

de qualquer regime político. De modo que seria por meio do imaginário que se poderia 

atingir não só a cabeça, mas de modo especial o coração, isto é, as aspirações, os medos 

e as esperanças de um povo. Seria, portanto através do imaginário que uma sociedade 

                                                           

68
 Carvalho (1990) aponta que no período de consolidação do regime republicano havia pelo menos três 

correntes que disputavam a definição da natureza do novo regime: o liberalismo à americana, o 

jacobinismo à francesa, e o positivismo. Estes supunham modelos de república que extravasavam o 

meramente discursivo, o cientificamente demonstrável, trazendo embutidos aspectos utópicos e 

visionários. 
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definiria suas identidades e objetivos, seus inimigos, organizariam seu passado, presente 

e futuro. Dessa forma a manipulação do imaginário social se torna particularmente 

importante em momentos de mudança política e social, em momentos de redefinição de 

identidades coletivas. 

Hobsbawn (1984) aponta que muitas instituições políticas, movimentos 

ideológicos e grupos, inclusive o nacionalismo, sem antecessores tornaram necessária a 

invenção de uma continuidade histórica, por exemplo, através da criação de um passado 

antigo que extrapole a continuidade histórica real, seja pela lenda ou pela invenção. 

Dessa forma, símbolos e acessórios inteiramente novos foram criados como parte de 

movimentos e Estados nacionais, tais como o hino nacional, a bandeira nacional, ou a 

personificação da “nação” por meio de símbolos ou imagens oficiais. 

Fica evidente, portanto, a importância atribuída a tais símbolos, dos quais 

segundo Hobsbawn (1984), a Bandeira Nacional, o Hino Nacional e as Armas 

Nacionais são os três símbolos através dos quais um país independente proclama sua 

identidade e soberania, carregando em si uma universalidade, de forma que em si já 

revelam todo o passado, pensamento e toda a cultura de uma nação. 

Nesse sentido, Hall (2003) argumenta que as identidades nacionais não são 

coisas com as quais nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

representação. Para ele a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que 

produz sentidos, um sistema de representação cultural, de forma que as pessoas dessa 

nação não são apenas cidadãos legais, elas participam da ideia da nação tal como 

representada em sua cultura nacional. Sobre isso Scruton (1986) faz uma análise do 

indivíduo dentro da sociedade: 

A condição de homem exige que o indivíduo, embora exista e aja como um 

ser autônomo, faça isso somente porque ele pode primeiramente identificar a 

si mesmo como algo mais amplo – como um membro de uma sociedade, 

grupo, classe, estado ou nação, de algum arranjo, ao qual ele pode até não dar 

um nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar (Scruton, 

1986, p. 156). 

A grande discussão, porém, entre autores que debatem o nacionalismo parece 

estar ligada a uma divisão entre os mesmos colocando de um lado aqueles que 

enxergam no nacionalismo um produto recente vinculado às transformações do Estado 
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moderno e aqueles que destacam a importância de elementos pré-modernos. No que 

permeia o debate recente, percebemos um grande número de teóricos que apontam para 

a modernidade do fenômeno. 

Gellner (1993) aponta para esse caráter moderno da nação e do nacionalismo, 

afirmando ser o nacionalismo que engendrava as nações, usando de modo seletivo 

materiais já existente e frequentemente inventando. Em consonância, Hobsbawn (1990) 

também defende o fenômeno como recente, uma vez que este existe como entidade 

social apenas por estar relacionada com certo tipo de Estado territorial moderno, o 

Estado-nação. Para o autor, as nações não fazem Estados e nacionalismos, o contrário é 

que é verdadeiro. Gellner (1993) aponta para o fato de que o nacionalismo só se coloca 

como questão, para as sociedades na qual há efetivamente uma aparato estatal, pois se 

não há Estado nem governantes, não é possível que haja ressentimento por eles não 

acatarem as exigências do princípio nacionalista. 

Anderson (2008) também trata o fenômeno como moderno, chegando a datar seu 

aparecimento, para ele as nações teriam surgido a partir da Revolução americana. Ele 

ressalta que o nacionalismo deveria ser tratado, não como uma ideologia política, mas 

como os grandes sistemas culturais que o precederam e dos quais proveio, mesmo que 

os combatesse: a comunidade religiosa e as monarquias. Dessa forma a nação seria ao 

mesmo tempo herdeira do passado e uma realidade nova. 

De acordo com Anderson (2008) a gênese dessa comunidade imaginada estaria 

ligada a conjugação de dois fatores: o capitalismo e a tipografia. Quando o latim deixa 

de ser visto como inseparável da verdade religiosa, e o livro em língua vernácula passa a 

ser produzido em massa, passa a ser possível agora que um público mais amplo se 

comunique e se identifique entre si, criando uma espécie de consciência nacional. 

Assim, “o que tornou as novas comunidades imagináveis foi uma interação 

semiconsciente, mas explosiva, entre um sistema de produção, relações de produção 

capitalistas, uma tecnologia de comunicação e uma fatalidade, a diversidade lingüística 

dos humanos” (Anderson, 2008, p. 78). 

Em consonância com Anderson (2008), Hobsbawn (1990) vê o início do 

nacionalismo como fenômeno do capitalismo, contudo para ele mesmo que as línguas 

só possam ser padronizadas através da imprensa ou pela escolaridade, para o historiador 

não se pode perder de vista que as nações são construídas pelo alto, porém, não podem 
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ser compreendidas sem serem analisadas em baixo, em razão das esperanças, 

necessidades, aspirações e interesses das pessoas comuns. 

Contudo, se todos os autores citados defendem o caráter de modernidade da 

nação, há ainda aqueles que discordam e enfatizam os elementos pré-modernos deste 

fenômeno. Um autor que parece enfatizar bem esse posicionamento é Anthony D. 

Smith, este traz a seguinte definição de nação: “[...] uma dada população humana que 

habita um território histórico e que partilha mitos e memórias, histórica comuns, uma 

cultura pública e de massas, uma economia comum e os mesmos direitos e deveres 

legais para todos os seus membros.” (Simth, 1991, p.43).  

Estendia-se assim o conceito de nação a diversas comunidades que datavam de 

períodos mais antigos. Uma vez que, para Smith (1991), se os mitos, memórias e 

tradições construídos, apropriados e reinventados por uma comunidade são elementos 

centrais de sua ascensão à condição de nação, é, portanto, no próprio passado que se 

encontram nações e identidades nacionais determinantes da configuração daquelas 

outras, essencialmente modernas. 

O que se faz importante ressaltar é que apesar do conceito proposto por Smith 

(1991) que não descarta a existência de nações anteriormente à modernidade, haviam 

sim, etnias ou comunidades étnicas que como vimos na concepção de vários autores não 

se aplica a nação moderna que não está mais ligada a elementos étnicos, lingüísticos ou 

religiosos. Levando a maior parte da literatura sobre o tema a tratar o nacionalismo 

como um fenômeno político da Era moderna, especialmente porque a luta pela 

emancipação nacional liga-se à busca pela construção do Estado nacional. 

Desta forma parece-nos evidente que essas abordagens distintas são na verdade 

complementares, de forma que os modernistas não negam um proto-nacionalismo pré-

moderno e os etnicistas reconhecem que a realidade da nação é substancialmente 

diferente antes e depois do século XIX. Hall (2003) argumenta que as culturas nacionais 

são uma forma distintivamente moderna, de forma que a lealdade e a identificação que, 

numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, 

à religião e à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à 

cultura nacional. 
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Assim, de acordo com Hall (2003) as culturas nacionais são compostas não 

apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura 

nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 

nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. Sobre isso Anderson 

(2008) argumenta que as diferenças entre as nações residem nas formas diferentes pelas 

quais elas são imaginadas. Assim, faremos aqui nas próximas páginas uma reflexão 

sobre como a questão da nacionalidade foi pensada no Brasil nos últimos anos para que 

possamos compreender a forma como Rocha Pombo imaginou essa nação e influenciou 

o pensamento de tantos. 

 

 

3.3 A “IMAGINAÇÃO” DA NAÇÃO BRASILEIRA 

 

 O conceito de nação como acabamos de apresentar, nem sempre se mostrou 

presente da mesma forma no pensamento social brasileiro. Ao longo da história de 

nosso país tal conceito se apresentou de formas diversas, servindo por vezes a um ou 

outro grupo em particular. Dessa forma, se faz necessário traçarmos o caminho que tal 

conceito percorreu em nossa história. 

 Jancsó e Pimenta (2000) ao empreenderem análise do Brasil no início do século 

XVIII apontam para a ausência de uma identidade coletiva, que nesse período não 

ultrapassava o regional, ou seja, não havia brasileiros, apenas um agregado de 

províncias, formado por diversas peças de um mosaico, descritos como um “mosaico de 

pátrias luso-americanas”. Não havia assim qualquer pensamento nacionalista, uma vez 

que não há, usando aqui o pensamento de Anderson (2008), entre todos os indivíduos 

uma identidade comum de pertencimento a uma mesma organização política. 

 O sentimento vivido nesse período também não parece se aplicar a ideia de 

nação para Renan (1882), para o qual a nação tem no passado uma herança de glória e 

de nostalgias e no futuro um mesmo programa a realizar. Não havia qualquer culto ao 

passado, o Brasil havia acabado de passar três séculos como uma colônia portuguesa, e 

na prática o país ainda não dispunha de qualquer história oficial, que como destacamos 
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no primeiro capítulo, este projeto só terá início ao longo do século XVIII por interesse 

do Estado Imperial, levado a cabo pelo IHGB e seu grupo de intelectuais. 

 Em contraposição, Franco (1975) defende a ideia de que foi no terceiro século 

de sua colonização que o Brasil, antes de ser Estado, transformou-se em nação. Para ele 

a definição gradativa do território, a formação de uma mentalidade luso-brasileira e o 

sentimento de independência política que surge com a decadência da mineração, 

caracterizam um sentido mais acentuado de nacionalidade do que o próprio processo de 

independência, uma vez que marcado por fatores externos relacionados a vida política 

européia, tal processo muito pouco irá contribuir para a construção do sentimento 

nacional. 

 Jancsó e Pimenta (2000) destacam que não se deve tomar a declaração da 

vontade de emancipação política como equivalente da constituição do Estado Nacional 

brasileiro, pois para estes, os anos que se seguiram a independência foram marcados por 

uma historiografia que tinha como objetivo conferir ao Estado imperial que se 

consolidava em meio a resistências, uma base de sustentação no constituído de tradições 

e de uma visão organizada do que seria seu passado. Será, portanto a partir daí que o 

rompimento do Brasil com Portugal ganhará um sentido de fundação tanto do Estado 

como da nação brasileira, ficando o IHGB incumbido dessa tarefa. 

 De acordo com Carvalho (1996) os territórios do Brasil mantiveram-se unidos, 

ao contrário das ex-colônias espanholas, que se fragmentaram, principalmente por causa 

da atuação da nossa elite política, que demonstrava de certa forma uma homogeneidade 

ideológica e graças à tradição burocrática portuguesa, esta havia adquirido o 

treinamento necessário para dirimir os conflitos intra-elite e fundamental para a 

construção de um sistema político tal qual adotamos: uma monarquia representativa 

com poder centralizado, afastado o predomínio militar. Nesse sentido, o Estado 

moderno brasileiro cresceu junto com a elite, onde esta passou a controlar os principais 

instrumentos que lhe permitia assim o controle da população. 

 Um dos elementos que a elite controlava, e que lhe conferia tal poder, era a 

educação. Carvalho (1996) levanta três razões pelas quais a educação se torna um 

instrumento tão poderoso para a elite. O primeiro seria o fato de que na grande maioria 

somente a elite possuía uma educação superior. Em segundo lugar o fato de o ensino ser 

em sua maioria jurídico, possibilitando maior hegemonia entre essa elite. E por último o 



 

 

 

108 

fato dessa educação proporcionar uma ideologia homogênea à mesma. Ora, as pessoas 

que possuíam ensino superior no Brasil representavam uma minoria da população,
69

 o 

que explica em parte a grande dominação exercida pela elite diante de uma população 

predominantemente analfabeta. 

 Assim, é importante salientar que o processo de formação de Estado e de Nação 

da sociedade brasileira foi extremamente complexo, não havendo um rompimento claro 

entre o arcabouço institucional e societário colonial e o que se construiu após a 

emancipação política. Processo este que foi conduzido por grandes atores políticos, mas 

que agiam de acordo com os grupos de interesse que eles representavam ou lideravam. 

O ator por excelência da construção do Estado Nacional para Carvalho (1996) não foi 

nenhum herói da Pátria, mas sim um grupo social: a elite política derivada da burocracia 

estatal. 

 Em sua obra Os bestializados. O Rio de Janeiro e a República que não foi, José 

Murilo de Carvalho enfatiza ainda mais a falta de participação popular no processo de 

transição do Império para a República. Em análise à visão de dois personagens, 

Arisitides Lobo e Louis Couty, o primeiro membro da elite, e o segundo um francês 

residente no Brasil, Carvalho (1987) aponta para a visão de ambos no que se refere à 

apatia política do povo brasileiro em tal processo, chegando Couty a concluir que “O 

Brasil não tem povo”. Tal conclusão se mostra particularmente importante quando 

estamos discutindo a questão da formação da ideia de nação para o Brasil. 

 O momento de transição do Império para a República é especial em nossa 

análise, pois se trata de um momento de uma grande mudança política, a maior após a 

independência, e um modelo que deveria justamente trazer o povo a vida política, 

abrindo novas possibilidades de participação do povo na política. Dessa forma a 

República trará com ela toda a necessidade de (re) definição do que é ser brasileiro, em 

uma calorosa discussão sobre os símbolos que vão definir e dar unidade a nação 

brasileira. Oliveira (1990) argumenta que a nacionalidade seria, para os republicanos, o 

resultado da luta contra o passado, da construção de uma nova sociedade organizada 

pelos nacionais e na qual as classes empresariais teriam lugar de destaque. 
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 De acordo com Carvalho (1996) esse número não ultrapassava 0,1% em uma população de cerca de 17 

milhões de habitantes de acordo com o censo demográfico publicado no início do século XX. 
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De acordo com Ribeiro (2011) a Primeira República é um período chave para a 

compreensão da formação histórica da sociedade brasileira, pois foi nesse período que 

se firmaram as bases políticas que ainda hoje são estruturantes das relações de poder na 

vida brasileira e na institucionalização do projeto republicano. Período este marcado por 

debates teóricos que tiveram a educação como campo de uma disputa acirrada, posto ser 

a educação uma bandeira constitutiva da república. 

 De acordo com Carvalho (1990) os temas de interesse do indivíduo e de grupos 

da nação, da cidadania, encarnados na ideia de república, estavam no centro das 

preocupações dos construtores da República brasileira. Assim, o Brasil, tido como um 

exportador de matérias-primas e importador de idéias e instituições, usará como 

referência as repúblicas existentes na Europa e na América, especialmente nos Estados 

Unidos e na França. O Brasil agirá então no sentido de realizar uma combinação de 

elementos importados. 

 Contudo, a preocupação inicial era a organização do Estado em seus aspectos 

político, administrativo e judicial. Para Carvalho (1990) tratava-se antes de tudo, de 

garantir a sobrevivência da unidade política do país, mantendo a união das províncias e 

a ordem social. Será, portanto apenas ao final do Império que começarão a serem 

discutidas questões que tinham a ver com a formação da nação. Assim, com a 

consolidação da unidade política, obtida em torno da metade do século XIX, o tema 

nacional voltou a ser colocado, especialmente através da literatura, com o Guarani de 

José de Alencar que buscava definir uma identidade nacional através da ligação entre as 

raças portuguesa e indígena, em uma busca de lançar as bases de uma comunidade 

nacional com identidade própria. 

 Assim, Carvalho (1990) chama a atenção para àquela que seria a missão dos 

republicanos: substituir um governo e construir uma nação, em uma sociedade marcada 

por tantos problemas. No Brasil republicano, apesar da abolição da escravidão, a 

sociedade caracterizava-se por desigualdades profundas e pela concentração de poder, 

de forma que o liberalismo adquiria um caráter de consagração da desigualdade, 

legitimando a lei do mais forte. 

 Nesse sentido, como muito bem chama a atenção Carvalho (1990), para que 

funcionasse a República no Brasil, para que os cidadãos aceitassem a liberdade pública 

em troca da liberdade individual, seria necessária antes de tudo a existência anterior do 
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sentimento de comunidade, de identidade coletiva, ou seja, o de pertencer a uma nação. 

Contudo, no Brasil do início do período republicano, tal sentimento era inexistente. 

Havia sim elementos que em geral fazem parte de uma identidade nacional, como a 

unidade da língua, da religião e mesmo política. Porém tais elementos, como vimos 

anteriormente com Renan (1882), não são o que de fato definem uma nação, mas sim o 

desejo de viver em conjunto, sendo o resultado de um longo processo de esforços, de 

sacrifícios e devotamentos. 

 Nesta luta pela criação de um passado comum e um sentimento de 

pertencimento do povo a nação, Carvalho (1990) chama a atenção para o fato de que em 

menos de um mês da proclamação da República já havia um esforço no sentido de se 

construir uma versão oficial dos fatos destinada à história, ampliando ao máximo o 

papel dos atores principais e reduzindo ao mínimo a parte do acaso nos acontecimentos. 

Em uma clara tentativa de busca pelo mito de origem, proporcionando ao povo 

brasileiro que como vimos não participou efetivamente do processo, uma dada visão do 

acontecimento, instituindo aí um valor simbólico ao momento de instauração do novo 

regime. 

 Carvalho (1990) chama a atenção para o fato de que essa luta pelo 

estabelecimento de um simbolismo em torno do mito de origem da República esbarrou 

muito na necessidade de construção de um herói para o novo regime. Para este, heróis 

são símbolos poderosos, encarnações de idéias e aspirações, pontos de referência, 

fulcros de identificação coletiva, instrumentos capazes de atingir a cabeça e o coração 

dos cidadãos a serviço da legitimação de regimes políticos. Na maioria dos casos os 

heróis surgem quase que espontaneamente das lutas que precederam a nova ordem, 

porém, em alguns casos de menor participação popular, é necessário um maior esforço 

na escolha e na promoção da figura do herói. 

 No caso do Brasil a falta de envolvimento real do povo na implantação do 

regime republicano leva a tentativa de compensação, por meio da utilização simbólica. 

Contudo, como chama a atenção Carvalho (1990), um herói deve ter a cara da nação, 

tem de responder a alguma necessidade ou aspiração coletiva, refletir algum tipo de 

personalidade ou de comportamento que corresponda a um modelo coletivamente 

valorizado, para que esses heróis não sejam ignorados, ou na pior das hipóteses, 

ridicularizados. 
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 No caso brasileiro foi grande o esforço por transformar os participantes do 15 de 

novembro em heróis do novo regime, personagens como Deodoro da Fonseca, 

Benjamin Constant, ou mesmo Floriano Peixoto. Contudo, Carvalho (1990) aponta para 

o fato de que a busca por um herói para a República acabou tendo êxito onde não o 

imaginavam a maioria, pois quem se revelou capaz de atender as exigências da 

mitificação foi Tiradentes. A luta entre Monarquia e República agora ganhava o campo 

do simbolismo entre a figura de D. Pedro I e a de Tiradentes. 

 Com a proclamação da República, o culto cívico a Tiradentes vai se intensificar 

ainda mais, o 21 de Abril será declarado feriado nacional, junto ao 15 de novembro, as 

alusões a imagem de Tiradentes e a de Cristo passam a ser uma constante, facilitando a 

transmissão da imagem de um Cristo cívico. Assim, aponta Carvalho (1990) que 

Tiradentes irá deixar para trás competidores pela posição de herói nacional como Bento 

Gonçalves e Frei Caneca, especialmente por sua posição mais centralizada na área que 

já era considerada o centro político do país, tendo assumido ainda uma postura de 

Mártir com o enforcamento e o esquartejamento, sem qualquer luta mais severa, ao 

contrário de seus “adversários” pela posição de herói. 

A violência real coube na verdade a seus carrascos, cabendo a Tiradentes a 

posição de vítima de um sonho de liberdade. Assim, na figura de Tiradentes 

todos podiam identificar-se, ele operava a unidade mística dos cidadãos, o 

sentimento de participação, de união em torno de um ideal, fosse ele a 

liberdade, a independência ou a república. Era o totem cívico. Não 

antagonizava ninguém, não dividia as pessoas e as classes sociais, não dividia 

o país, não separava o presente do passado nem do futuro. Pelo contrário, 

ligava a república à independência e a projetava para o ideal de crescente 

liberdade futura (Carvalho, 1990, p. 68). 

 Outro ponto para o qual Carvalho (1990) chama a atenção no que tange a 

questão da simbologia republicana é a apropriação da figura feminina, onde a inspiração 

teria vindo de Roma, onde a mulher era símbolo da liberdade. A república era a forma 

ideal de organização da pátria, e a mulher representava idealmente a humanidade. 

Contudo, com os problemas enfrentados pela República brasileira em seu início, os 

caricaturistas passaram a usar a figura feminina para ridicularizar a República. A virgem 

ou a mulher heróica dos republicanos era facilmente transformada em uma res publica, 

uma mulher pública, em prostituta. Isso ilustra bem uma frase que ganhou força naquele 

momento, “Esta não é a república dos meus sonhos”. 
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 Novamente essa situação remete a questão que citamos anteriormente que o 

imaginário, apesar de manipulável, necessita, para criar raízes, de uma comunidade de 

imaginação, de uma comunidade de sentido. Para Carvalho (1990) quando não há um 

terreno social e cultural que alimente tais símbolos, estes caem no vazio, quando não no 

ridículo. Ora, o uso simbólico da imagem feminina seria uma espécie de compensação 

para sua exclusão real na política.  

Além dos fatores mencionados, a representação artística da mulher pelos 

pintores brasileiros passava muito longe da mulher do povo, uma vez que tais artistas 

faziam a maior parte de seus estudos na Europa, financiados pelo governo ou pelo 

próprio imperador que tinham grande interesse em fomentar tal produção que desse 

sustentação ao regime vigente. Os artistas estavam longe da república, dominados pelo 

patrocínio imperial por tempo demais. “A República tentou inovar, mas a geração de 

pintores que a representou fora formada na tradição imperial. A isso, agregue-se a falta 

de dramaticidade do evento da proclamação, a falta de densidade popular, capaz de 

despertar a inspiração artística” (Carvalho, 1990, p. 96). 

 Por fim a batalha pela simbologia republicana se deu também em relação à 

bandeira e ao hino, os quais ao lado das armas nacionais formam, para Hobsbawn 

(1984), os três símbolos através dos quais um país independente proclama sua 

identidade e soberania carregando em si todo o pensamento e cultura de uma nação. De 

acordo com Carvalho (1990) no caso da bandeira a vitória pertenceu à facção dos 

positivistas, com a incorporação de alguns elementos da tradição imperial, já no caso do 

hino, a vitória foi da tradição, permanecendo o hino antigo. 

 Na nova bandeira conservava-se o desenho imperial e as cores, representações 

de nossa natureza e nossas riquezas. Até mesmo a cruz permaneceu no Cruzeiro do Sul, 

uma cruz leiga que podia ser vista com simpatia pelos católicos. “Reconhecia-se, desse 

modo, o passado, a tradição, tanto política como religiosa, pois a monarquia e o 

catolicismo eram fases da evolução da humanidade, a serem superadas, mas necessárias 

e portadoras de aspectos positivos” (Carvalho, 1990, p. 112). A bandeira nacional 

deveria representar, além do passado, o presente e o futuro, e a proposta positivista 

“Ordem e Progresso” cumpriria esse papel. 

 De acordo com Carvalho (1990) o hino nacional significou uma vitória da 

tradição, podendo-se dizer uma vitória popular, talvez a única na implantação do novo 
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regime. Como os republicanos de propaganda não tinham um hino próprio, estes 

usavam a Marselhesa,
70

 cantada em todas as manifestações, não havendo, portanto, uma 

ligação direta ao passado brasileiro. Não havia uma forma de mudar o velho hino sem 

incorrer em grande desagrado e possível resistência popular, assim de acordo com 

Carvalho (1990) a República teve de ceder lugar a tradição, para este o hino serviu 

muitas vezes de canal para extravasar a emoção cívica de multidões na praça pública, 

que é exatamente o que se espera de um símbolo nacional, a capacidade de traduzir o 

sentimento coletivo e de expressar a emoção cívica dos membros de uma comunidade 

nacional. 

 Assim, de acordo com Carvalho (1990) a República brasileira, diferentemente de 

seus modelos francês e americano, não possuía suficiente densidade popular para 

refazer o imaginário nacional, tendo suas raízes presas apenas em setores reduzidos da 

população, nas camadas educadas e urbanas. Sendo-lhe a maior parte da nação alheia, se 

não hostil, de forma que o esforço de recriar seu imaginário caía no vazio, ou se 

prestava ao ridículo. E foi, portanto só quando se voltou a tradições culturais mais 

profundas é que conseguiram algum êxito em seu esforço para se popularizar. 

 Portanto se a ação deveria se basear no convencimento, impunha-se o uso de 

símbolos, que de acordo com Carvalho (1990) em primeiro lugar seria através do uso da 

palavra escrita e falada, através de livros, jornais, publicações da Igreja e conferências 

públicas, que foram as armas de convencimento dos setores médios. Contudo, para as 

classes baixas iletradas deveriam ser adotados o simbolismo das imagens e dos rituais, 

uma vez que convencer tal grupo era condição indispensável para a vitória do regime. 

 Assim, de acordo com Luca (1999) o que assistimos ao início do período 

republicano no que se refere à produção historiográfica sobre o país, são intelectuais que 

partiram à procura dos fundamentos, características e especificidades da nação 

brasileira, assinalando uma nova etapa nas redescobertas do Brasil. Estes percorreram 

elementos como a história, a geografia, a literatura, a gramática e a filologia, se 

dedicando a estudar a composição étnica da população, a organização econômica e 
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 A Marselhesa, até o final do século XIX, era tanto o hino francês como o hino dos revolucionários de 

todos os países. Composta em abril de 1792 por Rouget de Lisle como o “Canto de guerra para o exército 

do Reno”, ainda antes da proclamação da República, quando a França acabara de declarar guerra ao rei da 

Hungria e Boêmia. 
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social, as instituições políticas, o sistema educacional e o de saúde, a produção cultural, 

enfim todos os aspectos que consideraram relevantes para explicar a realidade nacional. 

 Luca (1999) argumenta que, de uma exaltação contemplativa da beleza natural e 

das potencialidades ilimitadas da terra, passou-se a advogar a necessidade urgente de 

conhecer, explorar, administrar, e defender o território, o que forçava as elites pensantes 

a defrontarem-se com a realidade nacional, ensaiando diagnósticos e propondo soluções 

para aqueles que lhes pareciam ser os nossos males. Assim cresciam os discursos nos 

quais o Brasil não interessava pelo que era, mas pelo que poderia vir a ser, aumentando 

o sucesso das representações que tomavam o Brasil como um edifício em projeto, 

quando muito em construção, um imenso laboratório ou oficina na qual a nação estava 

sendo forjada. 

 Outro aspecto pelo qual o nacionalismo brasileiro será pensado nos primeiros 

anos do século XX é o ufanismo. Oliveira (1990) argumenta que para esta corrente, a 

nacionalidade é pensada não como resultado dos regimes políticos, mas sim como fruto 

das condições naturais da terra. A natureza prodigiosa e abençoada garantiria um futuro 

promissor para além e independente dos regimes políticos e das querelas partidárias. 

Assim, o ufanismo juntando às qualidades da terra os valores das três raças originárias, 

operava assim a paz dos espíritos, prometendo dias melhores no futuro, já que a 

natureza dava fundamento a tais esperanças. O movimento pode ser visto como a 

construção simbólica de maior constância e penetração no pensamento social brasileiro 

da Primeira República. “Em suas formas de ver e interpretar a nação, o ufanismo deitou 

raízes na cultura brasileira e se fez presente em inúmeras construções simbólicas que 

pretenderam marcar a identidade nacional” (Oliveira, 1990, p.24). 

 Assim, no início da República assiste-se a um processo de produção de novos 

livros didáticos, agora voltados para a socialização das novas gerações. Construiu-se 

uma história republicana para substituir à imperial. Contudo, de acordo com Oliveira 

(1990) esta nova história da nação teve que dialogar com outra, não mais defensora do 

regime monárquico, mas organizada sobre valores naturais e de longa duração como a 

terra e o caráter do ser humano que a habita, era o “ufanismo”, ligado menos a eventos e 

figuras do mundo da política do que a elementos componentes do mundo da cultura. 

Partilhando das idéias do “triângulo das três raças” e do “homem cordial”, nessa busca 
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por maximizar as qualidades imanentes da natureza dos trópicos e do homem que neles 

vive. 

 Dessa forma, o que veremos na sequência deste capítulo é como Rocha Pombo, 

um entusiasta republicano irá “imaginar” a nação brasileira em meio a esse contexto ao 

qual acabamos de descrever, onde a falta de conhecimento ou mesmo a resistência ao 

novo regime foi tão presente, refletindo sobre os possíveis reflexos de seu pensamento 

na educação de milhares de jovens brasileiros que vieram a conhecer o passado e 

presente de seu país pelo trabalho de nosso autor. 

 Trataremos, portanto, no próximo tópico de uma fonte valiosíssima para que 

possamos compreender a forma como a ideia de nação foi posta nesse período tão 

conturbado. Através da análise do texto base que todos os autores de História do Brasil 

deveriam levar em consideração para escrever seus trabalhos e que ao longo dos séculos 

XVIII e XIX se tornou uma espécie de manual para os mesmos, e vai balizar a 

construção da identidade nacional brasileira. 

 

 

3.4 VON MARTIUS E O MANUAL PARA A CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA 

NACIONAL 

 

 

 Para analisar a ideia de nação brasileira proposta por Rocha Pombo, será preciso, 

primeiramente, bebermos em sua fonte. Como já foi dito aqui anteriormente, Rocha 

Pombo foi um dos intelectuais incumbidos de escrever uma história nacional oficial, de 

acordo com os interesses do IHGB, que estivesse em harmonia com os interesses de seu 

principal financiador, o governo.  

De acordo com Ribeiro (2011) o IHGB em sua segunda fase assumiu uma nova 

tarefa que se tratava de construir as linhas gerais da narração articulada desse acervo de 

documentos que o Instituto vinha formando, para que a tarefa de consolidar um eixo 

interpretativo da identidade nacional não ficasse à deriva ou à mercê de uma escrita da 
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história que não se coadunasse com os objetivos políticos, ideológicos e institucionais 

que interessavam ao Estado. Dessa forma o modelo de escrita da história nacional foi 

bem definido pelo instituto, que promoveu um concurso para receber trabalhos sobre 

qual a melhor maneira de se escrever a História do Brasil.  

O vencedor do concurso em questão foi o naturalista alemão Karl Philipp Von 

Martius,
71

 com seu texto Como se deve escrever a História do Brasil que definiu as 

linhas mestras de um projeto historiográfico que fosse capaz de garantir uma identidade 

à nação brasileira, pensando sempre a nação como uma unidade homogênea, seja do 

ponto de vista étnico, territorial ou mesmo cultural. O trabalho de Von Martius passa a 

ser referência para àqueles que se propunham a escrever a História do Brasil, se 

tornando conteúdo obrigatório para todos os manuais que foram produzidos a partir de 

então.
72

 

Tratava-se, portanto, de inventar a nação por meio do projeto hegemônico do 

Império. Nação essa que deveria ser constituída pela unidade e colaboração entre os três 

componentes étnicos da população, capitaneados pelo europeu e dispostos à defesa 

incondicional da nação, seu território, seu governo e governantes. “Unidos estávamos 

nas lutas pela expulsão dos holandeses, por exemplo, que ameaçavam a integridade 

territorial e a unidade dessa população. Contar essa história era elemento agregador e 

afirmador da identidade” (Ribeiro, 2011, p. 21). 

Assim, façamos agora uma análise mais pormenorizada do texto que servirá de 

base para Rocha Pombo elaborar sua ideia de uma identidade nacional brasileira. A tese 

principal de Von Martius se refere à questão de que qualquer pessoa que se encarregar 

de escrever a História do Brasil, jamais poderá deixar de lado os elementos que aí 

                                                           

71
 De acordo com Guimarães (1988), Von Martius, em seu perfil e obra, combinava as exigências então 

colocadas. Cientista viajante, naturalista historiador, viajou pelo Brasil entre 1817 e 1821, acompanhado 

de Johann Baptiste Von Spix, cumprindo o percurso dos viajantes do século XIX para “produzir um 

conhecimento científico seguro, esquadrinhando cuidadosamente as regiões para construir um painel que 

abrigasse desde as características físico-geográficas das áreas visitadas, até as características sociais e 

políticas dos povos que as habitavam”. 

72
 O texto de Von Martius foi premiado em 1847, porém o mesmo já havia sido publicado anos antes, em 

Janeiro de 1845, na própria revista do IHGB, sob o título Como se deve escrever a História do Brasil. 

Contudo, a tradução integral do texto somente chegou a ser publicada pelo próprio IHGB em 1938, por 

ocasião do centenário da instituição, visto que até então haviam sido publicados apenas textos parciais da 

obra. 
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concorreram para o desenvolvimento do homem. Contudo, para este, no Brasil estes 

elementos apresentam uma natureza muito diversa, sendo o homem brasileiro fruto da 

mistura de três raças:
73

 a de cor cobre, ou americana, a branca ou caucasiana, e a preta 

ou etiópica. Sendo, portanto a partir da mescla, e das relações mútuas e mudanças 

dessas três raças, que será formada a população brasileira. Sendo assim, a população 

brasileira terá se formado a partir de um processo característico e particular, fruto do 

contato de tão diferentes povos. 

De acordo com Von Martius cada uma das particularidades físicas e morais, que 

distinguem as diversas raças, contribuiriam em maior ou menor forma para a formação 

da nação brasileira. Baseado na ideia de superioridade da raça branca, o português terá 

um papel de destaque em tal formação. Na posição de descobridor, conquistador e 

senhor, será o português que dará as condições e garantias morais e físicas para a 

formação de um reino independente. Contudo, para ele seria um erro desprezar as forças 

dos indígenas e dos negros no desenvolvimento físico, moral e civil da população 

brasileira. 

A tese proposta por Von Martius chega a destacar a mescla de diferentes povos 

como um fator positivo na formação de uma nova nação. Citando como exemplo a 

nação Inglesa que deve sua energia, firmeza e perseverança a mescla dos povos célticos, 

dinamarquês, romano, anglo-saxão e normando. Dessa forma, a mescla seria um ponto 

positivo no sentido de que cada grupo contribuiria com suas melhores características, 

morais e físicas, para a formação de uma nova nação. 

Assim, o que predomina no pensamento de Von Martius é uma ideia de 

convivência harmoniosa entre as raças, onde cada grupo teria contribuído com 

determinados elementos para a formação da nação, mas claramente sob a liderança do 

português. Ele colocava assim, o Brasil em uma posição de destaque sobre as demais 

                                                           

73
 Adotamos aqui neste trabalho o conceito “raça”, por ser o conceito usado na época para distinguir 

indivíduos de diferentes características fenotípicas. Porém, o conceito não se prendia meramente a 

características físicas, mas também culturais e morais, dividindo essas, assim, em raças superiores e 

inferiores, que ganharam na teoria evolucionista de Darwin, um novo sentido com o darwinismo social, 

onde as raças superiores deveriam submeter e mesmo substituir as outras. Esse fato só vai dar força ao 

pensamento Eugenista, para o qual a raça branca era a raça superior, eleita pela seleção natural para 

ordenar o mundo. Será, portanto, somente na segunda metade do século XX que o termo será substituído 

no meio acadêmico pelo conceito de etnia. 
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nações americanas, uma vez que nestas os indígenas e os negros seriam submetidos a 

uma condição de exclusão da sociedade. Dessa forma, caberia ao historiador reflexivo 

mostrar como no desenvolvimento sucessivo do Brasil se acham estabelecidas as 

condições para o aperfeiçoamento de três raças humanas, que no caso brasileiro seriam 

colocadas uma ao lado da outra, e não em contraposição. 

De acordo com Luca (1999) o início do século XX será um período no qual as 

doutrinas raciais ainda eram um ponto de partida válida para a descrição e a 

compreensão da sociedade. Período este que estava impregnado por noções de 

superioridade e inferioridade biológica, secularmente reafirmadas por filósofos, 

cientistas e políticos, de forma que a questão étnica da população era considerada fator 

decisivo, que subordinava todos os demais aspectos da vida nacional, inclusive as 

chances futuras de qualquer país vir a integrar o concerto das nações. Assim, a questão 

da raça, mais do que pano de fundo, era parte integrante do imaginário. 

Dessa forma, o papel do historiador que se prestasse a escrever a história 

nacional brasileira seria o de fazer uma investigação minuciosa, de modo a apontar os 

principais elementos com os quais cada uma das três raças contribuiu na formação da 

nação brasileira. O primeiro grupo que Von Martius propõe que seja analisado é o dos 

indígenas, para este, tal investigação deveria exceder o tempo da conquista, 

respondendo questionamentos como quem eram esses povos e de onde vieram, 

estabelecendo assim certo juízo sobre a natureza primitiva desses povos, para então 

mostrar como se formou o seu estado moral e físico por suas relações com os 

imigrantes. 

O passado dos povos indígenas era tido até então como uma época encoberta de 

escuridão, sendo, portanto tarefa do historiador esclarecê-la. Para esta tarefa, tão 

espinhosa quanto cheia de interesse, como descreve Von Martius, o papel do historiador 

deveria seguir a seguinte proposta: considerar o indígena brasileiro, em suas 

manifestações exteriores, como ente físico, comparando-o com os povos vizinhos, da 

mesma raça, para então se passar a uma investigação da esfera da alma e da inteligência 

destes, analisando a extensão de sua atividade espiritual, e como ela se manifesta por 

documentos históricos. 

O documento mais geral e significativo apontado por Von Martius para analisar 

o povo indígena seria a língua dos nativos. Diante dos poucos trabalhos realizados nesse 
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sentido, o naturalista exprime seu desejo de que o IHGB designasse alguns lingüistas 

para a redação de dicionários e observações gramaticais sobre estas línguas, de modo 

que estes deveriam para tanto ir até esses povos e aprender seu idioma, especialmente o 

Tupi, a língua mais falada entre os nativos.  

Ao estudo da língua deveriam se ligar os estudos sobre a mitologia, as 

teogonias
74

 e geogonias
75

 das raças brasileiras. A partir de estudos pertencentes à esfera 

de superstições, passar-se-ia a investigações sobre o saber dos índios relativo a 

fenômenos da natureza, sobre o sacerdócio entre eles, bem como de todas as relações do 

Pajé para com a comunidade social. Assim, seria então possível estabelecer uma visão 

geral sobre as relações sociais e jurídicas destes homens, como membros de uma só 

tribo, e as que existem entre as diversas tribos, sendo para Von Martius, essa 

comparação com outras tribos do Brasil e principalmente com outros povos americanos, 

a maior contribuição que o historiador poderia dar a construção da ideia de uma nação 

brasileira. 

Von Martius, então, propõe após a caracterização dos indígenas, que se faça uma 

análise do elemento português, que deve ser posto em uma posição de liderança em tal 

processo de constituição da nação brasileira. Pela inicial resistência dos povos indígenas 

à colonização, os portugueses devem ser então caracterizados como guerreiros, que irão 

empreender a grande aventura da colonização do interior do território brasileiro, em 

meio aos mais diversos obstáculos. 

Para Von Martius, o historiador que se aplique a essa tarefa deverá antes de tudo 

buscar o espírito guerreiro do português em um momento anterior a colonização do 

Brasil. Este deve relatar em um primeiro momento as grandes façanhas marítimas, 

comerciais e guerreiras deste povo. Assim, a história do Brasil não pode ser escrita de 

forma isolada da história da Europa, mas sim em conjunto, mostrando como os 

acontecimentos no velho continente influenciavam os acontecimentos do Brasil, e 

mesmo traçando quadros comparativos entre, por exemplo, o comércio com a Índia e 

com a América. 

                                                           

74
 Estudo da gênese de Deus e a origem do mundo de um povo específico. 
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 Estudo sobre a formação da Terra para um determinado povo. 



 

 

 

120 

Contudo, Von Martius insiste na necessidade de que se alcance o espírito. Para 

ele o colono português desse período representa a índole particular de seu tempo, de 

modo que se faz necessário que o historiador brasileiro trace um quadro dos costumes 

do século XV, descrevendo o mais detalhadamente possível, esses homens que vieram 

fundar aqui um “novo Portugal”. Para além, da descrição do espírito desses homens, o 

historiador deveria se dedicar ainda, a apresentação da história da legislação e do estado 

social da nação portuguesa, podendo demonstrar assim como estas foram aplicadas aqui 

no Brasil, e, na visão de Von Martius, explicar o motivo que levou ao aperfeiçoamento 

destas no nosso país. 

Caberia ao historiador do Brasil ainda a tarefa de analisar a história da religião e 

das ordens religiosas no Brasil, sendo de todas, a dos jesuítas a de maior destaque e de 

maior duração. Sendo a partir das missões jesuíticas, por exemplo, que fora possível o 

conhecimento sobre a vida doméstica e civil, bem como sobre as línguas e outros 

conhecimentos sobre os povos indígenas. De acordo com Von Martius a importância 

dessas ordens vai além, uma vez que estas eram os únicos motores da civilização e 

instrução para um povo inquieto e turbulento, e por vezes estas agiam protegendo os 

oprimidos contra os mais fortes. 

Ainda pensando sobre a ideia de se destacar o elemento português, Von Martius 

propõe que se mostre como no Brasil se estabeleceram e desenvolveram as ciências e 

artes como reflexos da vida européia. Caberia, então, ao historiador transportar seu 

leitor à casa do colono e cidadão brasileiro, mostrando como estes viviam nos diversos 

séculos, caracterizando os diversos tipos de relações sociais destes com seus vizinhos, 

criados e escravos, bem como com as diversas instituições sociais do período, 

demonstrando assim, por exemplo, o nível da educação da colônia, que deveria ser 

comparado a metrópole, destacando ainda a influência da Europa sobre a vida científica, 

moral e social dos habitantes do Brasil. 

A vida militar também representava um assunto a ser incorporado nesse debate, 

cabendo ao historiador analisar a maneira e os modos empregados no recrutamento, 

instrução, comando e serviço do exército, bem como dos princípios estratégicos, 

segundo os quais se deveriam proceder no Brasil, um país tão distinto da Europa. Dessa 

forma, a partir de uma análise da vida militar do país seria possível que se passasse as 
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guerras que estão em destaque na história do Brasil, especialmente contra os 

estrangeiros, destaque para os holandeses. 

Outra fonte valiosíssima para o historiador que queira tratar da história do Brasil, 

apontada por Von Martius, são os relatos de viajantes que partiam de diversos pontos do 

litoral para o interior brasileiro, muitas vezes em busca do ouro ou para cativar e levar 

como escravos os indígenas. Através do trabalho com essas narrações seria possível 

fazer um levantamento das diversas riquezas do território brasileiro, bem como das 

tradições populares das pessoas das regiões mais interioranas do país, o que permitira 

então, uma análise da essência do grau de civilização intelectual em geral do povo 

brasileiro. 

O último dos três elementos que deveriam ser destacados no modelo de escrita 

de História do Brasil de Von Martius é o elemento negro. Para este não resta dúvida de 

que o Brasil teria tido um desenvolvimento bem diferente se não fosse a introdução dos 

escravos negros no país, apesar de não emitir juízo sobre se a influência do elemento 

negro no desenvolvimento civil, moral e político, tenha sido para melhor ou pior, 

deixando essa questão a cargo do historiador que se ocupar dessa tarefa. Contudo, para 

que se realize tal análise é necessário que se faça uma indagação das condições dos 

negros importados, seus costumes, suas opiniões civis, seus conhecimentos naturais, 

preconceitos e superstições, bem como dos defeitos e virtudes próprias a sua raça em 

geral, demonstrando assim, como tudo isso influenciou na formação da identidade 

nacional brasileira. 

Seria, portanto, necessário que o historiador brasileiro fosse buscar informações 

sobre o estado primitivo desse povo, especialmente em fontes lusitanas, por meio do 

contato entre portugueses e africanos através das feitorias portuguesas, tanto no litoral 

como no interior da África e da organização do tráfico de negros. Para então estabelecer 

uma série de comparações entre indígenas e negros, sua índole, seus costumes, o que 

aumentaria a importância e o interesse da obra historiográfica. 

Assim, a tarefa do historiador do Brasil será a de descrever a história desse povo 

conferindo-lhe uma identidade, mas uma identidade que nasce, sobretudo, da mescla de 

três povos muito distintos e que conferem, talvez por isso, uma nação formada pelo 

melhor da cada um, sob a liderança do povo português, mas sem deixar de lado os 

outros grupos, como percebemos nas palavras de Von Martius: 
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Nunca portanto o historiador da Terra de Santa Cruz há de perder de vista 

que sua tarefa abrange os mais grandiosos elementos; que não lhe compete 

tão somente descrever o desenvolvimento de um só povo, circunscrito em 

estreitos limites, mas sim de uma nação cuja crise e mescla atuais pertencem 

à história universal, que ainda se acha no meio do seu desenvolvimento 

superior.[...] Nos pontos principais a história do Brasil será sempre a história 

de um ramo de portugueses; mas se ela aspirar a ser completa e merecer o 

nome de uma história pragmática, jamais poderão ser excluídas as suas 

relações com as raças etiópica e índia. (Martius, 1845, p. 18) 

Von Martius ainda destaca a importância das obras regionais que tratam das 

peculiaridades históricas de cada uma das províncias, porém tais obras não seriam o 

suficiente para satisfazer as exigências da verdadeira historiografia, uma vez que estas 

estariam repletas de um espírito de crônicas, dando um sem número de detalhes que 

prejudicariam a narração e confundiriam o juízo claro do leitor sobre o essencial. 

Porém, parece-nos que a grande preocupação é no sentido de que como o Brasil 

apresenta uma grande extensão territorial, e por conseqüência uma grande variedade nos 

elementos das diferentes províncias, a apresentação de tais variedades poderia 

corromper a ideia de unidade que a historiografia deveria ser capaz de fornecer. 

Assim, Von Martius propõe uma história que seja dividida em épocas 

judiciosamente determinadas, representando sempre o estado do país em geral, 

destacando àquilo que haja em particular em suas relações com Portugal e as demais 

partes do mundo, e que vá as diversas províncias apenas para realçar o que haja de 

verdadeiramente importante e significativo para a história do país, omitindo àquilo que 

em todas, mais ou menos se repetiu. Para facilitar seu trabalho o historiador deveria 

tratar conjuntamente às porções do país que pela analogia de sua natureza física, 

pertencem uma às outras, sendo necessário para isso que o historiador conheça de fato 

as diferentes partes do país, para que este possa se familiarizar com as mais diversas 

particularidades das diversas regiões, podendo assim exercer sobre o leitor um maior 

interesse, especialmente na descrição das particularidades locais da natureza. 

Von Martius dá ainda uma visão sobre a importância da história para a pátria, 

segundo o qual a história deve ser tratada como uma mestra, tanto do futuro como do 

presente, sendo capaz de difundir entre os contemporâneos sentimentos e pensamentos 

do mais nobre patriotismo, sendo através da escrita da história nacional possível 

reanimar em seus leitores amor pela pátria, coragem, constância, indústria, fidelidade, 
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prudência, em uma palavra, todas as virtudes cívicas. Nesse sentido a urgência pela 

escrita de uma história nacional, em especial de uma história nacional que atendesse os 

interesses do Estado, se faz mais importante na medida em que conferisse uma unidade 

principalmente de pensamento para um povo que começava a ser tomado por idéias 

republicanas como destaca Von Martius: 

[...] O Brasil está afecto em muitos membros de sua população de idéias 

políticas imaturas. Ali vemos republicanos de todas as cores, ideólogos de 

todas as qualidades. É justamente entre estes que se acharão muitas pessoas 

que estudarão com interesse um história de seu país natal; para eles, pois, 

deverá ser calculado o livro, para convencê-los por uma maneira destra da 

inexequibilidade de seus projetos utópicos, da inconveniência de discussões 

licenciosas dos negócios públicos, por uma imprensa desenfreada, e da 

necessidade de uma monarquia em um país onde há um tão grande número 

de escravos. Só agora principia o Brasil a sentir-se como um todo unido. 

(Martius, 1845, p. 19) 

A escrita da história nacional seria em especial a principal forma de legitimação 

do sistema político vigente, convencendo a população a apoiar os interesses do Estado 

em nome do bem comum, mantendo a unidade das diversas províncias sob um governo 

forte. Nas palavras de Von Martius, o historiador do Brasil que queira prestar um 

verdadeiro serviço a sua pátria deverá escrever como um autor monárquico-

constitucional, o que nos faz entender um pouco sobre a vitória de seu trabalho no 

concurso para definir o modelo de história nacional a ser escrito. Vale lembrar que esta 

obra deveria ser escrita para ele em “estilo popular, posto que nobre, atingindo o 

coração e a inteligência, que podemos entender como o povo e as elites.” 

Portanto, se queremos compreender o modelo de escrita de história adotado por 

Rocha Pombo e por todos os autores de manuais didáticos da segunda metade do século 

XVIII e início do XIX, se faz primordial que levemos em consideração o texto que aqui 

acabamos de analisar. Será a partir dele que iremos compreender como Rocha Pombo 

imaginou a nação brasileira e como a identidade nacional de nosso país foi por muito 

tempo colocada pela historiografia e passada nas escolas. Passaremos agora no próximo 

tópico a uma análise direta de nossa fonte de como os elementos que apresentamos 

aparecem na obra História do Brasil de José Francisco da Rocha Pombo. 
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3.5 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE BRASILEIRA NA OBRA DE ROCHA 

POMBO 

 

 

 Como já foi dito aqui anteriormente, o processo de construção da República 

esteve intrinsecamente ligado a uma produção historiográfica que, escrita e ensinada, 

pudesse contribuir para a conquista da população, de modo que esta assumisse seu papel 

na construção do progresso do país e da região. Ribeiro (2011) assinala o período da 

Primeira República como de vital importância neste debate, sendo um momento de 

definição do que se deveria produzir na historiografia nacional e por efeito o que se 

deveria ensinar. O objetivo era incluir toda a população nesse processo, não se deveria 

descuidar da educação das elites, mas todos os cidadãos deveriam agora fazer parte 

desse processo de ensino, sendo convocados para empreender o progresso sem ameaça a 

ordem. 

 Dessa forma Ribeiro (2011) chama a atenção para o fato de que a Primeira 

República se transformou em um dos mais ricos e produtivos momentos da história do 

ensino de história no Brasil, através da realização de debates públicos, congressos, 

elaboração e publicação de livros didáticos, envolvendo neste processo polêmicas 

elaborações teórico-metodológicas sobre programas de história e sua repercussão sobre 

a formação do aluno. Sempre no intuito de um projeto de educação que envolvesse todo 

o país no sentido de difundir o sentimento nacional e o patriotismo, defendendo que se 

devia superar o sentimento provincial e construir o nacional. 

 Será, portanto, nesse contexto que Rocha Pombo irá produzir sua obra. Baseado 

na obra de Martius, Rocha Pombo se vê diante de um grande desafio: formular uma 

identidade nacional que pudesse dar conta de uma população heterogênea, fazendo com 

que estes fossem capazes de enxergar um passado comum entre si. No que diz respeito à 

ideia de superar o sentimento provincial, o desafio se mostrava ainda maior, uma vez 

que dentro das províncias, as diferenças se acentuavam ainda mais entre a população, 

que deveria desenvolver agora um sentimento de unicidade. Para tanto, a saída se 

apresenta dentro da proposta de Martius de que a sociedade brasileira seria fruto da 

fusão entre as três raças, que como vimos anteriormente seria uma fusão harmoniosa, 
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onde cada grupo contribuiria com o melhor que tinha a oferecer, dando origem a uma 

sociedade superior. 

 Tal era sua preocupação com o assunto que dedica todo o volume II de sua obra 

a análise da formação do povo brasileiro. O volume traz a chamada Parte Terceira: As 

raças que se fundiram, com 638 páginas de uma extensa discussão sobre como se deu a 

formação da população brasileira com um destaque minucioso sobre as contribuições de 

cada grupo nesse processo, o que nos deu, a partir da análise de nossa fonte uma ideia 

mais clara sobre como Rocha Pombo pensava a nação brasileira, e por conseqüência 

como boa parte de população brasileira irá também pensar sua própria nacionalidade. 

 Rocha Pombo defende a ideia de que o que se apreende, ao lançar um olhar geral 

sobre a população brasileira, é que não estaríamos diante de uma raça, mas de um vasto 

amalgama de raças, sendo mesmo, em muitas partes do território difícil determinar qual 

foi o sangue preponderante, o que torna o caso brasileiro muito peculiar, especialmente 

se comparado aos países europeus. Para nosso autor, esta diferença não é estrita apenas 

as raças que formaram a nossa população, mas também pela forma como se deu tal 

fenômeno de fusão, que além de mais complexo, obedeceu a processos distintos e de 

natureza excepcional. 

 Ele assevera que além de na Europa não ter havido propriamente um processo de 

conquista como aqui houve, o que ocorreu na Europa foi um processo de fusão de raças 

que se encontravam em pleno vigor, ao contrário do que aqui aconteceu: 

[...] Na America, sim – houve o que se chama verdadeiramente conquista, e 

em condições singulares, e mediante processos excepcionalíssimos. Entramos 

no continente como verdadeiros tufões, arrasando tudo. Aqui, e sobretudo na 

parte oriental, encontramos populações que mal começavam a sahir da phase 

de nomadia – sem cultura, sem instituições, sem organisação política ou 

siquer militar, e todas divididas e num estado permanente de conflictos. 

Depois – os nossos processos. Não houve, da Europa para a America, o que 

se entende por migração humana [...] Aqui houve apenas – uma como 

passagem calculada de raças superiores para uma terra, virgem ainda de 

esforço e considerada como res nullius (Pombo, 1914, p. 8). 

 Dessa forma Rocha Pombo sustentará a tese que no Brasil não houve, portanto 

uma colisão de raças, sendo mais caracterizada como uma dominação de um grupo 

sobre outros inferiores. Para nosso autor, incapazes de defesa, os nativos ou se 
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submetem incondicionalmente aos europeus, ou abandonam-lhes a terra, sendo assim 

aqueles que se submetem que entram no caldeamento geral, de forma que tudo aquilo 

que havia de viril e mesmo de heróico no sangue americano, foi deixado de fora da 

fusão. Foram, portanto, as mulheres indígenas que formaram o grande nexo entre os 

dois elementos, o que marcaria dessa forma o destacamento quase que absoluto do 

sangue europeu nos primeiros cruzamentos. 

Outra diferença apontada entre o processo que aqui houve com o processo que 

ocorreu na Europa é a intervenção do elemento africano, estando, portanto o europeu 

que aqui se fixou diante de duas raças incontestavelmente em um grau inferior de 

desenvolvimento, de forma que se a fusão se fizesse em condições mais regulares, seria 

inevitável um abaixamento ou depressão da raça superior, sob o peso dos dois outros 

elementos. 

 O processo de fusão que aqui ocorreu de acordo com Rocha Pombo, não se deu 

em condições normais, esses indivíduos de raças diferentes não se viam em igualdade 

de condições sociais. Outro problema levantado pelo autor nesse processo é que não se 

poderia de forma alguma dizer que nosso organismo étnico definitivo tenha se 

constituído exclusivamente pelas três raças, chamadas preponderantes, recebendo ainda 

a participação de outros grupos que aqui tomaram parte neste processo, fazendo do 

Brasil, um caso peculiar, se não único. 

[...] A infinita variedade de typos, a grande diversidade de caracteres 

somáticos indicam que na America, e particularmente no Brazil, o 

phenomeno da formação ethnica é curiosíssimo, e ao ponto de parecer único 

em toda a historia. Ainda não houve um momento, em paragem alguma da 

terra, onde se verificasse um tão vasto e – si é admissível – um tão universal 

concurso de raças, de correntes humanas tão dispares e até oppostas [...] 

(Pombo, 1914, p.10). 

 O caminho apontado por Rocha Pombo no intuito de resolver o problema 

etnogênico do Brasil em sua definição da identidade nacional, seria então comparar os 

diversos fatores que concorreram para essa formação, sendo assim necessário, antes de 

tudo, estudar cada elemento por si, cabendo nesse momento uma crítica de nosso autor 

aos trabalhos que têm sido realizados nesse sentido: 

[...] Quanto ao portuguez, póde-se dizer que não temos trabalho algum, a não 

ser uma ou outra particularidade indicada incidentalmente em umas poucas 
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monographias. A respeito dos índios ha sempre mais alguma coisa: a 

infinidade de memorias sobre linguas, costumes, distribuição de familias, 

crenças, usos, modo de vida, etc., das tribus do continente, já nos adiantam 

muito no conhecimento da raça americana. Quanto ao negro, ha muito por 

fazer, porque é muito pouco o que está feito (Pombo, 1914, p. 11). 

 Rocha Pombo defende um projeto que como já vimos fazia parte dos planos do 

IHGB de incentivar pesquisas que contemplassem os diferentes grupos que compunham 

o povo brasileiro, especialmente no que se refere aos nativos americanos, mas para 

nosso autor, além de estudar estes grupos separadamente, seria necessário ainda 

determinar o valor numérico ou a extensão do contingente com que cada um deles 

contribuiu ou está contribuindo para a homogeneização que se vai operando. Só assim 

seria possível então, conceber uma ideia mais nítida dos processos e das condições nas 

quais se fez nossa gênese nacional. 

Assim, seguindo sua proposta, passa a realizar uma análise detalhada de cada um 

dos três grupos principais que concorreram para a formação da nação brasileira. 

Começando pelo elemento aborígene, nosso autor busca primeiro traçar a gênese do 

povo americano, destacando o surgimento dos primeiros grupos que irão compor a base 

desse grupo, representado pelos nativos das regiões do Peru e do México que irão 

migrando para as mais diversas regiões do continente, com uma ênfase especial para os 

grupos que se fixaram no território brasileiro. 

Compreendendo que no que diz respeito ao estudo da América, tudo ainda está 

por fazer, Rocha Pombo fixa, então, suas análises nos povos indígenas que habitavam o 

território brasileiro analisando sua cultura, destacando, lendas, crenças, tradições, 

economia, costumes, instituições fundamentais, língua, destacando sempre a influência 

que estes exerceram sobre a sociedade formada. Um destaque especial ainda é feito no 

sentido de compreender a posição destes perante a política de conquista empreendida 

pelos europeus em terras americanas. 

As comparações entre os povos indígenas e o povo europeu são constantes. O 

vigor físico, a independência moral e o espírito guerreiro do povo Tupi levam Rocha 

Pombo a estabelecer uma aproximação deste com as populações da antiga Germânia. 

Numerosas características da vida do homem tupi são comparadas ao homem 

germânico: 
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Tem-se comparado o selvagem americano com as populaçoes da antiga 

Germânia. E com muita razão, porque realmente ha semelhanças curiosas 

entre as duas raças. Como os Germanos, os índios do Brasil não tinham 

monumentos historicos; e tudo quanto, de reminiscências do passado, 

conservavam, reduzia-se a mitos, lendas, tradições e cânticos, celebrando 

combates, feitos heróicos e açoes grandiosas, ou rendendo culto a divindades. 

As suas cerimônias religiosas confundiam-se com as celebrações de guerra 

(Pombo, 1914, p. 76). 

  A própria religião dos povos indígenas é em vários momentos aproximada à 

religião de povos primitivos da Europa. A crença em um ser supremo, absoluto, 

misterioso, desconhecido e incompreensível em si mesmo, que se manifestava nas 

claridades do céu, bem como na presença de presença de divindades inferiores a esse 

deus supremo, muitas vezes divididos e postos em ordem. A crença na imortalidade da 

alma é outro fator que aponta para uma aproximação entre a cultura indígena e a cultura 

dos povos primitivos europeus. 

Muitas qualidades dos povos indígenas são destacadas no sentido de demonstrar 

as vantagens que estes puderam oferecer no processo de mescla dos três grupos. 

Características como o respeito sagrado que era estendido ao hóspede, costume este que 

muitos viajantes gozaram ao visitar tribos indígenas em suas viagens de exploração do 

território brasileiro:  

A virtude da hospitalidade é profundamente característica do nosso selvagem. 

Nas aldeias eram acolhidos indistintamente amigos ou estranhos; e mesmo 

com aqueles que mais odiassem, não deixavam de cumprir os deveres de 

agasalho e hospedagem. Desde que se entrava numa taba como em visita, ou 

como viajante, ou como caçador transviado; em suma, desde que era 

hóspede, constituía-se quem quer que fosse uma pessoa sagrada, a quem 

todos se esforçavam por ser agradáveis (Pombo, 1914, p. 98). 

O pudor da mulher selvagem e o recato da família, bem como a condenação da 

prática do adultério, são outras qualidades exaltadas. A dor pela morte de um ente 

querido pela comunidade. Todas essas características são exaltadas no sentido de 

humanizar a figura do indígena, destacando o que de melhor pode ser encontrado neste 

povo para oferecer ao processo de fusão. 

No que se refere à língua indígena, Rocha Pombo destaca sua importância na 

constituição de uma língua brasileira, marcada pela integração de elementos dos três 
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grupos. O destaque maior a presença da língua indígena fica por conta da nomenclatura 

geográfica, com os nomes de montanhas, rios, campos e outros acidentes que 

conservaram quase que em sua totalidade nomes indígenas. Ele destaca então a língua 

como aquela que talvez seja a maior influência do indígena na formação do nacional: 

É na língua sem duvida que se encontram mais nítidos os vestígios da cultura 

indígena. A documentação mais vasta a respeito é a que nos fornece a 

nomenclatura geográfica. São raras as montanhas, os rios, os campos, e 

outros acidentes, que não conservem os nomes indígenas, apesar da 

competição em que com o português entrou o tupi desde que se iniciou a 

conquista. Infinidade de nomes tópicos (de cidades, vilas, povoados, regiões, 

etc.) puderam resistir igualmente a concorrência da língua dos 

consquistadores (Pombo, 1914, p. 117). 

Na sequência, passa a empreender uma análise voltada ao negro. Novamente, a 

exemplo da análise que fez com os indígenas, nosso autor se detém a elementos que 

possam mostrar desde as características primárias desse povo, com discussões que 

passam pelo africano selvagem, e mesmo em uma atenção a índole do negro. Segue sua 

caracterização em análise aos costumes, festas, lendas e tradições, em menção a cultura 

deste povo. Passa então a elementos que se ligam ao africano já no Brasil, em 

discussões referentes ao tráfico negreiro, sua influência na cultura brasileira e mesmo 

suas manifestações contra a escravidão. 

Em sua análise, apresenta a tese dos africanos como um povo habituado a 

conviver com os despotismos mais monstruosos que se conhece no mundo, isso é usado 

para justificar a prática da escravidão contra os negros, uma vez que estes, já habituados 

a conviver com esse tipo de submissão, não se revoltariam contra sua situação de 

opressão, posto que a prática da escravidão já fosse adotada pelos próprios africanos 

entre si.
76

 Assim o negro é apresentado como uma vítima de seu destino: 

O negro degradado era, sob o ponto de vista social e político, a criatura 

humana mais abjeta de que há noticia em todos os tempos. Parecia resignado 

na sua miséria, sem sentir ao menos revoltas da sua cólera animal contra o 

                                                           

76
 A escravidão já era uma prática adotada nas sociedades africanas bem antes da chegada dos europeus, 

principalmente por meio de guerras entre tribos diferentes. Vários autores parecem concordar que a 

escravidão adotada na África não era em nada menos cruel e violenta que aquela adotada na América. 

Assim, Rocha Pombo infere que por esse motivo os africanos seriam mais submissos a essa prática do 

que os indígenas por exemplo. 
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senhor impiedoso. [...] reconhecer-se-á que ele não é inferior às raças que tem 

tido o seu papel na história; e que só pelas circunstâncias excepcionais do seu 

destino é que se explica a situação de inferioridade em que se encontra em 

relação a outras correntes humanas (Pombo, 1914, p. 162 – 163). 

Porém, necessário se fazia destacar o que de bom esse povo teria para contribuir 

no caldeamento geral, e Rocha Pombo vai destacar também esses elementos. Apesar dos 

motivos que destacamos anteriormente, o africano é apresentado como portador de 

todos os instintos peculiares a civilização, este ama seu semelhante, tem espírito de 

caridade, respeito aos mais velhos e as sepulturas, paixão pela natureza e pela música. 

Assim, o negro apresentado como desprovido de qualquer força para lutar contra sua 

submissão, ganha qualidades humanas que levam consigo e apesar de sua condição são 

capazes de conservá-las, fazendo grandes contribuições no processo de mescla entre os 

grupos.  

[...] o que não se poderia negar é que as taras da raça hão de pesar por longo 

tempo na descendência do negro desplantado do seu habitat; mas cada vez 

hão de pesar menos. [...] O que se faz portanto, na América, o esforço do 

missionário não conseguiria jamais lá na África. É que nós primeiro 

adaptamos a raça para o trabalho (que em seguida se torna cada vez mais 

simples por lógico e natural) da assimilação da nossa cultura; demos-lhe uma 

receptividade que ela não tinha (nem é provável que chegasse a ter entregue a 

si mesma, a não ser em muitos séculos de vicissitudes); e tanto bastou para 

que se fizesse ela tão digna e tão capaz de civilização como todas as outras 

que têm feito o seu papel no mundo (Pombo, 1914, p. 205-206). 

Dessa forma, a retirada do negro de seu habitat natural sugere um fator positivo 

para que se retirasse o que de melhor esse grupo teria a oferecer, transformando estes 

em uma raça agora capaz de assimilar o conceito de civilização plena. Uma vez 

adaptados ao trabalho, esse grupo passaria a assimilar melhor a cultura, ganhando uma 

receptividade que não tinha se tornando tão digna e capaz de civilização como qualquer 

das outras raças. Como nas cidades permaneciam os crioulos, para Rocha Pombo foram 

estes os elementos imediatos da fusão, tendo o africano puro estado confinado nas 

fazendas e engenhos até a abolição. 

Ao analisar o valor da contribuição do elemento negro na formação da 

nacionalidade, Rocha Pombo indica ser este um contingente de primeira ordem. Estando 

ligada sua presença no Brasil a necessidade de força de trabalho, este fez mais, se 
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entregando a defesa do território contra as forças estrangeiras, não em posições de 

comando, mas preenchendo as linhas da vanguarda e fornecendo tudo que pudesse 

prover a vida dos colonos. Vindo estes, de acordo com Rocha Pombo, a retemperar a 

raça branca que veio a América, sustentando sua tese de que o processo de mescla, 

longe de enfraquecer as raças, mesmo daquelas mais afastadas, vem na verdade a 

reconstituí-las. 

Assim, a raça diretora desse processo é aquela que Rocha Pombo deixa para o 

final, uma vez que este chama a atenção para o fato de que sem estudar o principal 

grupo formador da nacionalidade brasileira, não se faria possível ter uma ideia clara de 

muitas das conseqüências que decorreram da fusão geral. O povo português em si, já é 

apresentado por nosso autor como resultado de uma fusão geral de todas as raças que 

figuram no ocidente, não representando, portanto uma perfeita unidade étnica, o que 

lhes confere como já foi dito uma superioridade por ser fruto de uma mescla com o que 

tem de melhor entre vários grupos. 

O português que veio tomar parte no Brasil é apresentado como cheio de 

virtudes: 

[...] Grave, simples, ingênuo; encarando a vida como uma grande tarefa; 

laborioso e quasi maquinal no seu dever; humilde, obediente e fiel com o seu 

superior; obcecado nos velhos hábitos e usanças; supersticioso (tendo acima 

de tudo a superstição da autoridade); pouco caso fazendo da vida civil, mas 

afeiçoando-se às tradições do seu povo, e principalmente à terra onde vive; 

amoroso, dócil e pacífico; resignado, tranqüilo e igual; sem tristeza e 

acabrunhamentos falsos e exagerados, aceitando a existência, as vicissitudes, 

a condição social, a própria desgraça como fatalidades inevitáveis do destino, 

mas nunca até o ponto de renunciar no fundo do coração à esperança de 

vencer um dia: - eis aí os traços mais característicos do homem que veio 

constituir o elemento dirigente da nova formação social que se ia fazer 

(Pombo, 1914, p.580). 

O português é apresentado como um povo que saiu de sua terra e veio fundar 

aqui uma nova nação, aliado a outros grupos, esse teve o papel de destaque nesse 

processo. Este povo que, para Rocha Pombo, sentira orgulho quando muitas vezes 

desamparado pela metrópole, teve que defender a terra que conquistara contra intrusos. 

Sendo assim o português o grupo mais importante que tomou para si, mesmo após o 
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período colonial, o papel de liderar a nação brasileira na marcha para o progresso vivida 

pelo país. 

Um fenômeno interessante descrito por Rocha Pombo é que muitos usos e 

costumes já extintos em Portugal, em vários pontos da colônia subsistiram por muito 

tempo, o que denota uma ideia de isolamento de determinadas áreas que estariam menos 

expostas a ação modificativa de relações externas. Disso ele destaca principalmente o 

poder pátrio, de forma que na família colonial o chefe de família era um verdadeiro 

senhor absoluto em sua casa, fase que em Portugal andava muito apagada. 

Decorrido o período colonial, a posição de dianteira ocupada pelo português na 

sociedade brasileira, para Rocha Pombo, se mantém. Ele destaca uma forte imigração 

portuguesa para o Brasil, uma vez que para a classe média lusitana, bem como para os 

mais desamparados, o Brasil seria a única oportunidade possível de uma vida melhor, 

visto que a Índia já se fizera ultrapassada e ninguém ainda ousava pensar na África. 

Enquanto o Brasil se mostrava nas palavras de nosso autor “cada vez mais acolhedor”. 

Rocha Pombo destaca, ainda, uma característica interessante. Esse grande 

número de imigrantes passa a se concentrar no sul, mal sabendo que do Rio de Janeiro 

para cima havia Brasil, sendo que o único europeu capaz de se estabelecer nas demais 

regiões brasileiras era o português. A partir de então ele passa a chamar a atenção aos 

demais grupos secundários que fizeram parte da formação da sociedade brasileira. 

Além dos três grupos principais, responsáveis pela formação da nacionalidade 

brasileira, ele destaca que houve contribuições de outros povos – alemães, espanhóis, 

franceses e ingleses – conquanto que não sejam tão vastas, mas que merecem a atenção 

daquele que pretende estudar esse processo. Destaque ainda aos holandeses, porém para 

Rocha Pombo estes através de seu exclusivismo na região de Pernambuco acabou por 

ficar isolado das duas raças. Contudo, a influência desses outros povos fora muito 

limitada, se restringindo mais as questões regionais onde estes fundavam pequenos 

povoados. 

Rocha Pombo conclui que a questão da identidade nacional ainda se fazia 

incipiente e não se poderia desde já se aventurar sobre o caráter de nossa formação 

definitiva, especialmente pelo pouco tempo em que se encontrava tal processo de fusão 

entre estes diferentes grupos, bem como pela complexidade desse processo que se deu 
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no Brasil, diante de uma mistura de sangues tão diversos, em um processo nunca antes 

visto no mundo. Assim, para nosso autor um processo de mescla com grupos tão 

diversos, etnicamente e culturalmente, só poderia chegar a uma homogeneização em 

muito mais tempo, posto que na Europa tal processo houvesse sido realizado ao cabo de 

mais de mil e duzentos anos.  

No que se refere a uma possível sobreposição do branco sobre os demais grupos, 

afirma: 

[...] Estudando a situação do problema, pondo em confronto os três factores, 

cujas condições estão sujeitas a mudar muito – somos levados a admitir a 

probabilidade de que um processo mais completo de renovação do elemento 

branco há de actuar, mais ou menos poderosamente, sobre a forma da fusão. 

[...] Os imigrantes europeus estão preferindo o sul. Desde que se regule o 

serviço do povoamento, sem perder de vista os destinos da nacionalidade, 

não temos de nos preocupar-nos com esse accrescimo de população branca 

adventícia na zona subtropical. O que se passa no Brasil é comum a todos 

continentes. Em toda parte, as zonas temperadas são as que primeiro se 

povoam (Pombo, 1914, p. 633). 

Dessa forma, para Rocha Pombo o Brasil seguia o curso normal, e uma vez que 

a região sul, preferida pelo imigrante europeu, estivesse plenamente ocupada, esse 

contingente iria se transbordar para os outros estados que ainda tivessem espaços e 

riquezas inexploradas, promovendo assim um gradativo processo de branqueamento da 

população brasileira. 

Rocha Pombo abre a discussão se seria já o mestiço o legítimo brasileiro, o que 

ele próprio refuta, posto que isso excluísse o índio, o negro e o branco, da condição de 

brasileiros, dessa forma para ele o mestiço seria sim um tipo brasileiro, mas seria um 

dentre vários outros grupos representativos da nacionalidade. Homem este que no 

Brasil, como na América Latina, ainda corresponde a uma raça histórica em preparo, 

dessa forma para ele não havia ainda um indivíduo capaz de representar o tipo 

brasileiro. 

[...] O que temos de ver no Brazil, como em toda a America Latina, é uma 

raça histórica em preparo, na qual póde ponderar-se o valor ou a extensão dos 

vários factores, mas sem attribuir a nenhum delles uma funcção exclusiva. – 

Não ha, portanto, ainda um typo brazileiro. Só temos aqui raças em fusão. Si 

alguma coisa mais a respeito é licito affirmar com plena segurança é mesmo 
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que tão cedo não se fixará o typo definitivo. É exacto ainda que podemos 

desvanecer-nos de ver no Brazil, melhor do que em muitos outros paizes da 

America, comprehendida e encaminhada esta obra histórica do caldeamento 

(Pombo, 1914, p. 631). 

Seria apenas após o processo de abolição que se dera efetivamente a 

incorporação do negro na sociedade histórica, o que torna o processo muito mais recente 

a época que Rocha Pombo escreve, e para ele havia uma grande probabilidade de haver 

um processo de renovação do elemento branco, mais ou menos poderosamente sobre a 

forma da fusão, com uma diluição das duas outras raças, processo este que já era à sua 

época conhecido na região sul do país, o que o leva a discutir um processo de 

recolonização do Brasil, ou colonização interna, em uma clara defesa do processo de 

Eugenia.
77

 Assim Rocha Pombo imaginava a nação brasileira, nascida de um pequeno 

povo que sempre buscou vencer todos os obstáculos que a terra, ou as próprias 

conjunturas se impunham, onde esse povo se aliou, independente da raça, se associando, 

criando uma nova nacionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

77
 No final do século XIX e início do século XX o movimento eugenista ganhou força no Brasil que teve 

em 1918 a criação da Sociedade Eugênica de São Paulo. A luta maior do movimento ocorreu no processo 

de imigração, uma vez que a escravidão chegara ao fim, havia uma corrente, da qual Rocha Pombo 

compartilha seus pensamentos que defendiam o fim da escravidão de não brancos, a fim de que a 

sociedade brasileira passasse por um processo gradativo de branqueamento. 
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Considerações Finais 

 

 

 Ao longo da História de qualquer sociedade, um fenômeno tem sido comumente 

apontado: o processo de invenção, ou melhor dizendo, de imaginação da nação, de 

modo que este faça sentido para os indivíduos que fazem parte da mesma e atenda aos 

interesses de um determinado grupo. No Brasil não foi diferente, em diversos momentos 

de nossa história, distintos intelectuais trataram de pensar a ideia do nacional, 

fomentados muitas vezes pelo Estado. Diferentes interpretações do país foram lançadas 

aos olhos do povo, que constituiu nesse processo o papel de objeto de estudo, na 

maioria das vezes passivo, absorvendo essas teorias que lhes eram postas. 

 Ao fazermos uma análise da forma como a sociedade brasileira foi pensada por 

Rocha Pombo, tratamos de mais um dentre vários intelectuais que se debruçaram sobre 

o tema. Nosso interesse pelo autor foi se ampliando devido ao fato de estarmos falando 

de uma personalidade ligada intimamente à área da educação. Mais que simples 

interpretações sobre o Brasil, Rocha Pombo escrevia para um público que viria a ser a 

base dessa nação. Seus livros escolares, como já destacamos, foram escritos para a 

comunidade escolar na Primeira República. A educação, que passou a ser vista como 

um instrumento de controle, fora estendida às camadas médias da população. 

 Por meio da educação seria possível preparar um povo que fosse capaz de 

atender aos interesses desses grupos, mas para isso era necessário que houvesse uma 

seleção clara do que deveria se ensinar. Tal seleção começara anos antes com a criação 

do IHGB e a definição de um projeto a ser seguido por aqueles que se propusessem a 

escrever a história do Brasil. Rocha Pombo não fugiu a esse processo. Com uma escrita 

que claramente contemplava os interesses desse grupo diretor, Rocha Pombo produziu 

uma obra que foi por muito tempo referência. Com o início de sua publicação na 

primeira década do século XX, sua obra percorrerá quase todo o século, havendo 

reimpressões até meados da década de 1970. 

 Sua maneira de imaginar a nação brasileira foi, portanto, a forma como um 

grande número de brasileiros conheceu sua pátria por muitos anos, marcando toda uma 

geração na qual muitas de suas ideias fazem parte e ainda hoje são observados reflexos 
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no modo em que o povo brasileiro compreende sua nação. Assim, estudar um autor que 

influenciou a maneira de tantas pessoas pensarem sua própria condição, se faz mais que 

necessário.  

 Reis (2009), ao analisar um grande número de intelectuais que pensaram sobre o 

Brasil, já dizia que nenhum desses fora responsável por produzir uma única teoria que 

pudesse explicar o fenômeno da identidade brasileira, mas que as diversas ideias sobre o 

assunto se completavam ou mesmo contrastavam, de modo que através do diálogo entre 

estas é que se poderia enxergar a verdadeira identidade brasileira. 

 Rocha Pombo sabia da importância de sua empreitada e as possibilidades que 

sua obra ofereceria no sentido de preparar a sociedade para pensar sua própria condição, 

seria então através da história que o povo poderia: 

ir começando por aliviar da massa dos fatos o contexto histórico, reduzindo a 

narração aos sucessos mais significativos, de modo a esclarecer a 

consciência, infundir o sentimento, poupando o mais possível a memória. E, 

depois, aqueles que desejarem entrar mais fundo nas causas e mais 

amplamente nos assuntos – que recorram às mais largas fontes. O primeiro 

trabalho, e o mais interessante, é este – o de mostrar como a nossa história é 

bela, e como a pátria, feita, defendida e honrada pelos nossos maiores, é 

digna de nosso culto (Pombo apud LIMA E FONSECA, 2004, p. 51). 

 Ou seja, o próprio Rocha Pombo reconhecia a limitação de sua obra diante de 

outras de muito maior complexidade que vinham sendo construídas. Contudo, este 

também tinha noção de que seu trabalho, mais que qualquer outro destes mais 

complexos, tinha um alcance muito maior por estar nas mãos de um grande número de 

professores e alunos que pensavam e discutiam em sala de aula a questão do nacional, 

em um século marcado por intensos conflitos e rupturas, que levaram muitos a refletir 

sobre o nosso país. Dessa forma, a obra de Rocha Pombo, como pretendemos mostrar 

nesta pesquisa, não pode ser tomada como uma produção menor, como muitos já 

trataram os trabalhos desse gênero. Mas por outro lado, pelo grande alcance de suas 

criações, esta deve ser tratada como um material de suma importância, que despertara 

em muitos o desejo de conhecer e estudar o país, tomando gosto pela história e abrindo 

espaço para pesquisas em obras de maior complexidade. 

 A nação imaginada por Rocha Pombo será pautada em um projeto oficial que 

visava dar unidade à mesma, suprimindo vários momentos de conflitos que vivenciaram 
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os grupos que dela fizeram parte. Baseado na tese de Von Martius da fusão através da 

convivência harmoniosa entre as três raças, Rocha Pombo tenta construir o legítimo 

representante da nação brasileira, que seria marcado pela mistura de todos esses grupos, 

com o que de melhor cada um tinha para oferecer, constituindo-se assim o processo de 

formação do povo brasileiro em um modo único na história de todo o mundo, 

conferindo à nação essa grandiosidade que Rocha Pombo enxergava em nosso país. 

 Nascido em um momento e local de conflito
78

, Rocha Pombo desenvolveu um 

sentimento de profunda aversão à tirania e amor à liberdade, que é expresso na quase 

totalidade de suas obras. O autor vê na educação uma grande possibilidade de 

demonstrar sua posição no que se refere a seus pensamentos sobre a nação brasileira e 

defender suas posições, antiescravista e anti-imperial. Sua trajetória não fora marcada 

por grandes vitórias, e mesmo suas obras não contaram com um reconhecimento 

unânime da crítica, mas mesmo assim atingiram uma grande notoriedade, sendo a maior 

delas a larga utilização das mesmas, especialmente sua longa duração no mercado. 

 A História do Brasil foi um livro que marcou época, levou o conhecimento dos 

mínimos detalhes sobre nosso país a milhares de jovens que passaram a conhecer a 

história de sua terra e de seu povo, através do trabalho de uma vida. Esses extensos dez 

volumes escritos por Rocha Pombo marcaram a síntese do pensamento de um autor que 

defendeu seus posicionamentos sobre política, economia, cultura e principalmente, 

defendeu sua paixão pela história, tentando levar a todos seus leitores o fascínio que 

nutria pela mesma. 

 

 

 

 

 

                                                           

78
 Rocha Pombo nasce na segunda metade do século XVIII, momento de intensos debates que marcaram 

a passagem do Império para a República, na cidade de Morretes, no Paraná, local de refúgio dos 

perseguidos que iam fugindo às ameaças do pelourinho alçado em Paranaguá. 
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