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Resumo
Nas comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil (1972) o
governo do General Médici por meio de uma comissão central organizou um extenso
cronograma de eventos comemorativos, entre os eventos estava a elaboração da
Biblioteca do Sesquicentenário, realizada em parceria com o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB). A presente dissertação aborda a constituição da
Biblioteca, tal coleção tinha como intuito editar e reeditar obras sobre a Independência
do Brasil e outras que fossem consideradas importantes para a compreensão do período.
A criação de uma biblioteca com obras sobre a Independência do Brasil ressalta a
característica mnemônica da historiografia, na qual o que se registra na escrita da
história se confunde por vezes com a história nacional. As obras que compõem a
Biblioteca falam de dois tempos 1822 e 1972. Desta forma além de se estruturar um
discurso sobre o acontecimento comemorado (Independência), a Biblioteca também
tinha como função legitimar o poder vigente á época das comemorações.

Palavras-chave: biblioteca, comemoração, historiografia, e memória.

Abstract
In the commemorations of 150th anniversary Brazil's Independence (1972) the
government of General Médici by means of a central commission organized an
extensive schedule of commemorative events, among the events was the elaboration the
Sesquicentenary's Library, carried out in partnership with the Brazilian Historical and
Geographical Institute (IHGB). This thesis addresses the setting up of the Library, this
collection aimed to edit and reissue works on Brazil’s Independence and others that
were considered important to the understanding of the period.
The creating of a library with works on Brazil’s Independence points up the
mnemonic feature of historiography, in which it records the writing of history is
sometimes confused with the national history. The works that make up the Library deal
with two different times , 1822 and 1972. Thus in addition to structure a speech about
the event celebrated (Independence), the Library also had the function of legitimizing
the power effect at the time of the celebrations.

Key words: library, commemoration, historiography and memory
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Introdução
As comemorações do sesquicentenário da Independência do Brasil ocorreram no
ano de 1972 durante o período de ditadura brasileira (1964-1985). O governo do
General Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), lembrado pelo “milagre econômico” e
também conhecido como “anos de chumbo”, foi o responsável pela organização dos
festejos em comemoração aos 150 anos da Independência do Brasil. As festividades
comemorativas inseriam o povo e os militares em um novo projeto nacional. Aquele
como calmo, trabalhador, cívico e esses, agora no exercício do poder, como construtores
da nação e do “novo tempo” com o qual a população se deveria inteirar e identificar.

As comemorações ocorreram no período de 21 de abril a 7 de setembro, iniciando
com o “Encontro Cívico Nacional” e tendo como gran finale os dias 6 e 7 com a
chegada dos restos mortais de D. Pedro I à São Paulo, depois de longa peregrinação
pelas capitais brasileiras, e a Apoteose da Independência, com um espetáculo de som e
luz na colina do Ipiranga.

As Comemorações do Sesquicentenário promoveram diversos eventos e
iniciativas, o calendário festivo incluía inúmeras atividades, abrangendo todas as áreas
de interesse. Entre elas estavam exposições, saraus, concurso de monografias, mostras
de artes, competições desportivas, congressos de história da independência,
conferências, feiras, paradas militares, produção de documentário e a elaboração de uma
coleção com livros que tratassem da Independência e dos seus 150 anos. A essa coleção
deu-se o nome de Biblioteca do Sesquicentenário da Independência do Brasil e o que a
presente pesquisa propõe é o estudo da referida biblioteca.
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O General Médici em um de seus discursos afirmou a importância da História
para o desenvolvimento nacional e para um bom governo. Durante o planejamento das
comemorações do Sesquicentenário da Independência em 1972, a história teve seu lugar
com a Biblioteca do Sesquicentenário da Independência realizada em convênio com o
IHGB. O governo Médici contou durante todo período das comemorações com o
respaldo intelectual do Instituto Histórico legitimando narrativas acerca da
Independência.

A intenção de se estudar a Biblioteca do Sesquicentenário advém do fato de não
existirem estudos específicos sobre esse objeto. A meu ver pensar a Biblioteca1 é pensar
no papel da história, enquanto historiografia, nas comemorações, vendo a função de
meio de memória que esta exerceu. Estudar a Biblioteca é também dar continuidade aos
estudos sobre as comemorações do Sesquicentenário iniciados por mim na graduação
por meio da participação no projeto de pesquisa do Programa de Iniciação Científica
desenvolvido por Élio Cantalício Serpa. Em trabalho monográfico de conclusão de
curso, desenvolvi o trabalho intitulado Sesquicentenário (1972) no Jornal da
Independência: memória e poder,2 tendo como fonte principal um suplemento
publicado nos principais jornais da época.

As Comemorações do Sesquicentenário da Independência vem despertando
interesse nos pesquisadores como consequência os estudos sobre o tema vem
aumentando como podemos ver nas teses de doutoramento de Adjovanes Thadeu Silva
de Almeida, O regime militar em festa: a comemoração do Sesquicentenário da

termo Biblioteca quando aparece em itálico faz referência a Biblioteca do Sesquicentenário da
Independência do Brasil.
1 O

2

SOSNOSKI, Thaisy. Sesquicentenário (1972) no Jornal da Independência: memória e poder. Trabalho
monográfico de conclusão de curso, História, UFG, 2009.
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Independência brasileira (1972),3 do ano de 2009 e de Janaína Martins Cordeiro,
Lembrar o passado, festejar o presente: as comemorações do Sesquicentenário da
Independência entre consenso e consentimento (1972),4 concluída em 2012.

Adjovanes Almeida chega a falar sobre a Biblioteca trazendo algumas
informações a respeito do convênio firmado para sua formação, mas sua pesquisa dá
ênfase a outros eventos ocorridos durante os festejos, “O Torneio da Independência”uma espécie de copa do mundo de futebol realizada pela Comissão- e o filme
“Independência ou Morte”, lançado na semana da pátria em 1972. A tese de Almeida
analisa a legitimação simbólica que as comemorações conferiam ao regime vigente.

A tese de Janaína Cordeiro perpassa os eventos ocorridos durante os festejos no
sentido de demonstrar o consenso social existente durante as comemorações da ditadura
militar. Cordeiro analisa a complexidade dos comportamentos sociais sob a ditadura e
discuti atitudes como a passividade e a indiferença, que, a seu ver, tanto quanto a
colaboração ativa contribuem para a construção do consenso em torno do regime.
Cordeiro também busca refletir sobre a construção da memória social sobre o período
em articulação com o esquecimento e os silêncios.

Carlos Fico, em seu livro Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e
imaginário social no Brasil,5 dedica algumas páginas as comemorações da

3

Almeida, Adjovanes Thadeu Silva de. O regime militar em festa: a comemoração do Sesquicentenário
da Independência brasileira (1972). Rio de Janeiro: UFRJ/ PPGHIS, 2009.
4

CORDEIRO, Janaína Martins. Lembrar o passado, festejar o presente: as comemorações do
Sesquicentenário da Independência entre consenso e consentimento (1972). Tese de doutoramento em
história, UFF, 2012.
5

FICO, Carlos. Reinventando o Otimismo - Ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
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Independência e faz referência ao uso dados aos restos mortais de Dom Pedro I como
estratégia de propaganda política do governo militar.

Josélia de Castro e Talita Veloso Cerveira em O sesquicentenário da
independência do Brasil: a escrita de um discurso e a memória como seu fundamento6,
partem da exposição “Memória da Independência 1808-1825” para mostrar que o
objetivo da mesma era construir um discurso histórico e transformá-lo em memória
nacional.

Élio Cantalício Serpa escreveu vários artigos sobre o tema nos quais visava
detalhar a produção simbólica desse evento, problematizando as comemorações como
criadora de sentidos que comporiam e definiriam a vinculação entre a nação e a
identidade na perspectiva do projeto autoritário e modernizador do governo militar.
Serpa publicou entre outros, os artigos, 1972: Sesquicentenário da Independência: A
festa do amor e da Paz, 1972: a força da invenção nas imagens do passado e do
presente, 1972: Sesquicentenário da Independência: uma estética para a nação7, as
fontes principais utilizadas por Serpa em sua pesquisa foram propagandas publicitárias,
fotografias e discursos produzidos pela revista O Cruzeiro.

6

CERVEIRA, Talita Veloso & SILVA, Josélia de Castro. O sesquicentenário da Independência do Brasil: a
escrita de um discurso e a memória como seu fundamento. Revista Eletrônica Boletim do TEMPO, Ano 4,
Nº33, Rio, 2009 [ISSN 1981-3384]
7

SERPA, Élio Cantalício. 1972: Sesquicentenário da Independência: A festa do Amor e da Paz. In: SERPA,
Élio Cantalício. SALOMON, Marlon. (orgs.) Escritas da História: cultura e política. GO. Ed. da UCG,
2006.SERPA, Élio Cantalício. 1972: a força da invenção nas imagens do passado e do presente. Artigo
apresentado no XXIV Simpósio Nacional de História, RS, 2007.
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Iara Lis Schiavinatto em A praça pública e a liturgia política,8 trata das formas
de celebração do 7 de Setembro e a construção de seu significado simbólico, com isso
trabalha as comemorações no sentido de compreender a leitura da Independência feita
em 1972.

Esses trabalhos ajudam a compreender o período e as comemorações, a presente
pesquisa versando compreender a Biblioteca intenta colaborar com os trabalhos já
realizados no entendimento das Comemorações, tão divulgada pelo governo Médici e
que por muito tempo foi deixada de lado pelos livros e pesquisadores.

As obras que compõe a biblioteca são as fontes principais da pesquisa, a iniciativa
de pesquisar a biblioteca se dá no sentido de pensar a sua elaboração e não somente
analisar o conteúdo das obras, a intenção é avaliar a sua importância dentro das
comemorações, mostrando assim a importância da historiografia como meio de
legitimação de um discurso, como meio de se construir ou reafirmar uma memória dos
acontecimentos da história nacional. Saber o que dizem as obras é um elemento
importante para se entender as intenções comemorativas, a escolha e a elaboração das
obras, inseridas no contexto de comemoração e ditadura dizem muito sobre o período e
o que se procurava valorizar através dos livros escolhidos.

Além das obras, foram utilizados na pesquisa, documentos do Fundo do
Sesquicentenário da Independência conservados no Arquivo Nacional na cidade do Rio
de Janeiro, principalmente as pastas referentes aos ofícios expedidos. A maior parte das
obras que compõem a biblioteca pode ser encontrada no Arquivo Nacional, embora a

8

SCHIAVINATTO, Iara Lis. A praça pública e a liturgia política. Cad. CEDES, vol.22, n.58, Campinas Dec.

2002.
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coleção não esteja completa. Alguns livros que integram a Biblioteca podem ser
encontrados nas bibliotecas de Goiânia, tais como a Biblioteca Municipal Cora
Coralina, Biblioteca Marietta Teles Machado e Biblioteca Estadual Pio Vargas,
principalmente o livro História da Independência do Brasil, organizado por Josué
Montello, que consta no acervo das três bibliotecas mencionadas. As bibliotecas da
Universidade Federal de Goiás também possuem exemplares de alguns dos volumes da
Biblioteca, principalmente a biblioteca setorial de Catalão.

O relatório de atividades do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
do ano de 1972 e documentos arquivados na sede do instituto, na cidade do Rio de
Janeiro, também auxiliaram na obtenção de informações sobre as comemorações e a
elaboração da biblioteca, demonstrando a forte presença do IHGB nos festejos do
sesquicentenário.

A dissertação se divide em três capítulos. O primeiro capítulo trata das
comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, inserida em seu
contexto histórico de ditadura militar, assim como a relação entre comemorações,
historiografia e memória.

As comemorações do Sesquicentenário como um todo não são o foco principal da
pesquisa, mas falar sobre as comemorações se faz necessário na medida em que o objeto
de estudo, Biblioteca do Sesquicentenário, compunha a extensa programação dos
festejos. Mostrando assim que mais que eventos e festejos efêmeros, a organização das
comemorações tinha interesse em eternizar os 150 anos da “nação livre e soberana”.

A historiografia,assim como as comemorações, possui função análoga aos ritos de
recordação, onde através do que é escrito se transmite ou se‘fabrica’ uma determinada
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memória. Entendendo como rito uma prática de caráter sacro ou simbólico que tem
como objetivo transmitir ou dar sentido a algo. Por isso entender as comemorações, seus
usos e sentidos auxilia pensar a Biblioteca e como essa atuava na consolidação de uma
memória. Nas comemorações dos 150 anos da Independência, comemoração e
historiografia foram utilizadas de forma conjunta, a historiografia fazia parte da
comemoração e legitimava o acontecimento comemorado.
De acordo com Catroga “a escrita da história também é veículo que luta contra o
esquecimento”. A escrita não só luta contra o esquecimento como também através do
que registra escolhe o que deve ser lembrado. Para Catroga “a historiografia9 - que
nasceu sob o signo da memória -, apesar de querer falar em nome da razão, se edifica,
voluntária ou involuntariamente, sobre silêncios e recalcamentos, como a história da
história tem sobejamente demonstrado.” (CATROGA, 2001) Em consonância com esse
pensamento, pensar as obras é também pensar o silêncio nelas contido, o que foi escrito
ou escolhido para publicação revela a história que se queria contar, mas também dá
pistas da história que não deveria ser eternizada.

Dentro do primeiro capítulo a relação entre o IGHB, guardião da cultura histórica
do país com o poder vigente será explorada mostrando assim a participação e a parceria
do Instituto com a elaboração da Biblioteca e nas comemorações como um todo.
Lembrando que a parceria do IHGB com o estado possibilitou a inauguração de uma
nova e definitiva sede para o Instituto inaugurada pelo presidente Médici, no mesmo
ano de 1972, como parte das comemorações do sesquicentenário. Alguns nomes que
compõe a Comissão Nacional das Comemorações (Ministro da Justiça Alfredo Buzaid,
Artur César Ferreira Reis, Pedro Calmon) coincidem com autores dos livros escolhidos
9

Catroga afirma que “a historiografia nasceu como uma nova ars memoriae exigida pela decadência da
transmissão oral e imposta pela crescente afirmação da racionalidade e da escrita”. (CATROGA,
2001:40). Desta forma, entende-se por historiografia toda a história registrada através da escrita.
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para a Biblioteca, configurando assim o privilégio dos que se vinculavam ao governo
militar através da comissão e também eram associados ao IHGB na composição da
coleção.

O segundo capítulo, analisa a elaboração e montagem da biblioteca, pensando a
ideia de coleção, de arquivamento de uma memória, na tentativa de compreender a
escolha de determinadas obras e a preparação de novas obras para integrar a biblioteca.
O convênio que estabelece a criação da Biblioteca em parceria com o IHGB e os ofícios
remetidos pela Comissão Executiva Central (CEC) são utilizados nesse capítulo na
tentativa de destrinchar as tramas que envolvem a escolha das obras.

Para Christian Jacob, o fato de reunir os livros em um mesmo campo disciplinar
ou temático em forma de biblioteca pode refletir um projeto intelectual ou formador,
repousando sobre um modelo cumulativo de saber. A biblioteca também pode ter um
papel pragmático, como a constituição política de um regime, ou elemento de
legitimação para um meio dirigente. (JACOB. 2003:57). A Biblioteca em questão se
enquadra no pensamento de Jacob e pode ser lida como elemento de legitimação.

Pensar a imagem de biblioteca como completude de conhecimento é um dos
conceitos utilizados para a compreensão da coleção. A Biblioteca do Sesquicentenário é
lida de acordo com o

conceito de biblioteca ‘como lugar, como dispositivo intelectual, como
metáfora’, tal como proposto por Christian Jacob. 10 Lugar ‘onde são traçados
vários fios que dizem respeito à organização, a exteriorização, e aos domínios
da memória’. A biblioteca pensada como espaço de problematização e de

1010

Jacob, Christian.Rassembler la mémoire: réflexions sur l’historie des Bibliothèques. Diogène , n. 196.
Paris: PUF, octobre-decembre de 2001, p.53-76.
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questionamentos acerca dos seus princípios de acumulação, seleção, ordem, e
coerência; os usos e os acessos que ela disponibiliza; os ‘projetos intelectuais
e políticos que a subtendem’. (DUTRA, 2006:301)

A historiografia trabalha nesse sentido como meio de transmissão e também de
construção uma determinada memória. Certeau afirma que “antes de saber o que a
história diz de uma sociedade, importa analisar como a história funciona nessa
sociedade”. Dentro da Biblioteca do Sesquicentenário, a historiografia exercia um papel
de memória, memória acerca da Independência que deveria ser interiorizada pelas
gerações presentes e futuras.

O terceiro capítulo analisa o diálogo do presente com o passado através das obras
que compõem a biblioteca, destacando alguns prefácios e trechos de obras elaboradas
em 1972, que revelam a intenção comemorativa e nos dá pistas quanto aos seus
objetivos. A relação passado/presente nas obras, a supressão temporal entre 1822 e
1972, os dois tempos vistos como inicio da nação soberana e concretização da nação,
também serão analisados através do próprio conteúdo das obras.
A intenção da pesquisa não é fazer uma “história do verdadeiro ou falso”, como
diria Mastrogregori a respeito do método utilizado por alguns historiadores ao trabalhar
com historiografia. O interesse nas obras não é no sentido de qualificá-las quanto ao seu
valor para a historiografia brasileira, e sim a atuação de tais obras como meio de
transmissão uma determinada memória. As obras serão pensadas em consonância com
o pensamento de Fernando Catroga onde

a historiografia, com as suas escolhas e esquecimentos, também gerou (e
gera) o "fabrico" de memórias, pois contribui, através do seu cariz narrativo e
da sua cumplicidade, direta ou indireta, com o sistema educativo, para o
apagamento ou menosprezo de memórias anteriores, assim como para a
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refundação,

socialização

e

interiorização

de

novas

memórias.(CATROGA,2001)

Entre os livros que compõe a biblioteca, estão reedições de clássicos como
História da Independência de Adolfo Varnhagen e História do Império de Tobias
Monteiro e também obras elaboradas para a Biblioteca, como O Ferro na História e na
Economia do Brasil, Edmundo de Macedo Soares e Silva e a obra História da
Independência, em 4 volumes organizada por Josué Montello. Mas que rememorar e
eternizar o fato Independência, a biblioteca traz uma supressão da distância temporal, na
qual 1822/1972 se mesclam e se harmonizam.

O terceiro capítulo possui também a reflexão sobre aspectos específicos, a
Independência e seus autores, de cinco obras que compõem a Biblioteca. O objetivo é
perceber como as obras retratam e abordam o grito do Ipiranga e como são apresentados
os seus principais personagens, D. Pedro I e José Bonifácio, identificando similitudes e
divergências entre os discursos. As obras foram escolhidas em função de tratarem
especificamente do tema da Independência e dentre elas figuram obras reeditadas e
publicações de 1972, permitindo perceber a interpretação dada ao acontecimento em
diferentes momentos.

Foram escolhidas as seguintes obras: A História da Independência do Brasil
escrita por Francisco Adolfo Varnhagen, lançada pelo IHGB em 1916. A História do
Império-A elaboração da Independência de Tobias Monteiro do ano 1927. A obra
coletiva História da Independência do Brasil organizada por Josué Montello11. O livro
Itinerário da Independência, de Eduardo Canabrava Barreiros e também o José
Bonifácio- A Visão de Estadista, escrito pelo então Ministro da Justiça Alfredo Buzaid.

11

Relação completa dos artigos e seus respectivos autores, ver anexo I.
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O

relatório

produzido

pelas

comemorações,

As

Comemorações

do

Sesquicentenário, assinado pelo General Antônio Jorge Correa, integra a Biblioteca é
utilizado e citado em todos os capítulos da dissertação, pois o relatório transformado em
livro nos conta todos os passos do planejamento das comemorações. As intenções e os
propósitos comemorativos que permeiam o relatório nos possibilita um melhor
entendimento dos acontecimentos. O que se queria registrar e eternizar dos festejos no
ano de 1972 é apresentado pelo livro assim como se pode ler qual memória foi forjada
acerca das comemorações naquele registro.

22

CAPÍTULO I
As Comemorações Do Sesquicentenário Da Independência Do Brasil
(1972): sentido das comemorações e a participação do IHGB
As comemorações dos 150 anos de Independência do Brasil se realizaram no
ano de 1972, durante do governo do General Emílio Garrastazu Médici. Neste ano o
país se encontrava em uma delicada situação política, vivendo um regime militar que se
queria revolucionário e democrático, em meio ao controle sistemático dos meios de
comunicação, algumas denuncias por órgãos estrangeiros das práticas de tortura, a
restrição dos direitos civis e a euforia do crescimento econômico. O período, de acordo
com José Murilo de Carvalho, “combinou a repressão política mais violenta já vista
com índices também jamais vistos de crescimento econômico” (CARVALHO,
2001:158). O desenvolvimento econômico garantia ao governo Médici a adesão e/ou
defesa do regime por parte dessa parcela da população que se beneficiava do milagre
econômico.

O governo militar contava com aliados em praticamente todo território
brasileiro. No início de seu governo, o General Médici promulgou uma emenda à
Constituição de 1967, esta emenda, dava ao Executivo vastos poderes para proteger a
segurança nacional. A medida restringia e às vezes suspendia as liberdades civis e os
direitos de organização política. O Ato Constitucional Nº 5, que foi promulgado em
dezembro de 1968, reiterava o controle e a suspensão das garantias constitucionais por
tempo indeterminado.12 Em novembro de 1970,13 com a proximidade das eleições o

12“Os poderes atribuídos ao executivo pelo AI-5 podem ser assim resumidos: 1)poder de fechar o
Congresso Nacional e as Assembleias estaduais e municipais; 2)direito de cassar os mandatos eleitorais
de membros dos poderes Legislativo e Executivo nos níveis federal/estadual e municipal; 3) direito de
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governo organizou a chamada “Operação Gaiola”, tal operação prendeu e deteve na
primeira quinzena de novembro pelo menos 5.000 suspeitos entre os quais políticos de
ambos os partidos, ativistas políticos e todos aqueles que as forças de segurança
consideraram suspeitos. (SKIDMORE, 1998).

As medidas acima mencionadas são fatores que colaboraram para que o governo
possuísse ampla base no congresso nacional, e para que a maioria dos prefeitos
brasileiros no ano de 1972 pertencesse ao partido da situação, ARENA14. Assim, os
governos locais dispunham de toda uma estrutura administrativa e burocrática que era
colocada a serviço das comemorações.

Os atos comemorativos estavam relacionados ao pressuposto da integração
nacional, as partes deveriam estar contidas no todo, mostrando todos unidos numa só
direção, tendo como suporte a construção de uma memória sobre a independência, lida
como momento de fundação da nação soberana.

Nos “anos de chumbo”- como

posteriormente convencionou chamá-los- a defesa da nação livre, soberana e una, era o
discurso que legitimava os atos governamentais.

suspender por dez anos os direitos políticos dos cidadãos, e reinstituição do ‘Estatuto dos Cassados’; 4)
direito de demitir, remover, aposentar ou por em disponibilidade funcionários das burocracias federal,
estadual e municipal; 5) direito de demitir ou remover juízes, e suspensão das garantias ao Judiciário de
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade; 6) poder de decretar estado de sítio sem qualquer dos
impedimentos fixados na Constituição de 1967; 7)direito de confiscar bens como punição por
corrupção;8)suspensão da garantia de habeas corpus em todos os casos de crimes contra a Segurança
Nacional; 9)julgamento de crimes políticos por tribunais militares; 10) direito de legislar por decreto e
baixar outros atos institucionais ou complementares; e finalmente 11)proibição de apreciação pelo
Judiciário de recursos impetrados por pessoas acusadas em nome do Ato Institucional Nº5.” Ato
Institucional nº 5,in Atos Institucionais, Atos complementares e Decreto-Lei, vol.4
13 Nas eleições para o legislativo, em novembro de 1970, a Arena saiu vencedora. Compôs um
congresso de 220 deputados e 40 senadores contra 90 deputados e 06 senadores do MDB. Nessa
eleição 30% dos votos foram brancos e nulos.
14 Nesse período o Brasil vivia em um sistema de bipartidarismo, onde a ARENA (Aliança Renovadora
Nacional) era o partido da situação e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) era o partido
oposicionista.
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O Presidente Médici proferiu um discurso na abertura das comemorações, no
Encontro Cívico Nacional, no qual afirma que “a soberania de uma nação não se
outorga, não se recebe de presente, antes se conquista, se preserva e se amplia, com o
trabalho, a inteligência, o idealismo, a renúncia e, se for preciso, o sangue de homens
como todos nós”. Médici fala a nação no dia 21 de abril, dia do mártir Tiradentes, mais
ao mesmo tempo em que alude ao sacrifício do inconfidente mineiro imputa também
uma responsabilidade a toda a população na ampliação e preservação da soberania. No
mesmo discurso Médici afirma ainda que “a Independência acontece todo dia no dever
bem cumprido de cada um”, logo quem não “cumprisse bem seu dever”, estava indo
contra o próprio país devendo ser combatido. (CORREA, 1972:34)

As festividades serviriam para, supostamente, comprovar a organicidade do
regime e a capacidade de controle (que acabava por resultar em adesão) da população.
No relatório definiu-se que as comemorações deveriam ser de caráter popular e por todo
território nacional. Essa ideia da descentralização garantiria a realização dos festejos de
forma controlada e racional, visando conter as possibilidades de manifestação de
dissensos, tanto de cunho político-partidários, como de caráter regionalista (SERPA:
2006).

Os militares brasileiros da “Revolução de 64” se viam como portadores de um
novo tempo, mas para legitimar o novo tempo é preciso forjar raízes no passado, ter um
passado ao qual se remeter. Agarrar-se a um acontecimento do passado e projetar um
futuro de êxitos são meios de se obter aceitação pública. Nas comemorações do
sesquicentenário o momento foi amplamente aproveitado pelo governo, exaltar os feitos
de 1822 foi uma ocasião propícia para estabelecer uma ligação entre passado e futuro.
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Resgata-se o passado no intuito de recuperar uma memória, atribuindo um determinado
sentido para o presente e para o futuro.

Iara Lis Schiavinatto afirma que

Em 1972, uma releitura da independência dava ao governo militar
uma espécie de miragem de si refletida no passado, bem como
explicitava para si e a qualquer um como gostaria de ser designado
naquele momento, pois sua autoridade se espelharia em D. Pedro I, ao
integrar o território nacional, defendendo-o do que considerava os
adversários políticos internos e externos, ao pautar-se pela ideologia
da Segurança Nacional. (SCHIAVINATTO, 2002).

Em trechos extraídos dos pronunciamentos do presidente da Comissão Executiva
Central, Jorge Correa e do governador de São Paulo à época, Laudo Natel notamos o
tempo presente (1972) como realização do ato de Dom Pedro I. Na chegada dos
despojos imperiais a Macapá, Correa se expressou ao governador com as seguintes
palavras: “Há 150 anos a Independência saltava-lhe aos lábios (se referindo a Dom
Pedro) como uma promessa. Hoje afirma-se na soberania e no desenvolvimento como
uma realidade.” Correa ainda assegura que se “há 150 anos o Príncipe andava à procura
de um povo que lhe respondesse, hoje este povo lhe responde com 150 anos de
progresso plantado na integridade nacional”(CORREA,1972:61).

Laudo Natel, ao receber os despojos do Imperador em São Paulo, relembrou a
trajetória de Dom Pedro em terras paulistanas e realçou que:

Por aqui passou quando o Brasil era promessa, aqui volta quando os sonhos e
as esperanças dos que com ele fundaram a Pátria, já se transmutam em
esplêndida realidade. Dela retiraremos acima de tudo a inspiração para
completar a obra emancipadora que iniciada há 150 anos, tem nos esforços
atuais, a favor do pleno desenvolvimento econômico com justiça social, o
necessário e indispensável coroamento (CORREA, 1972: 61).
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Os dois discursos apresentam muita semelhança enxergando em 1972 uma
continuidade e a plena concretização do ato fundador de 1822. A ideia de 1822/1972
serem respectivamente promessa e realização era algo difundido entre todos os que
participavam do governo militar e que deveria ser divulgado incansavelmente a todo
povo brasileiro.

Além da exaltação de heróis, a criação de símbolos também é importante para
gerar identificação entre as pessoas, por isso de acordo com o relatório, fazia-se
essencial a criação de um símbolo para o Sesquicentenário da Independência, tal
símbolo deveria revelar a mensagem do evento e foi criada também uma música que se
queria de “caráter popular”, uma espécie de hino do Sesquicentenário da Independência.
Esses dois símbolos foram criados para estabelecer a motivação nacional indispensável
diante da grandeza do evento. Aloísio Magalhães foi o criador do símbolo do
Sesquicentenário e coube a Miguel Gustavo a composição e o argumento musical do
hino.

Aloísio Magalhães foi um dos pioneiros do design gráfico no Brasil, autor de
vários trabalhos de destaque principalmente no campo da identidade visual.15
Magalhães em 1972 já era um artista de renome, ele havia sido o criador de inúmeras
marcas famosas entre elas a primeira marca da TV Globo em 1965, a da empresa Light
em 1966 e a marca da Petrobrás em 1970. Mais tarde em 1975 criou a marca do Banco
Central.

O logotipo criado por Magalhães para o sesquicentenário da Independência foi
inicialmente uma encomenda dos Correios para um selo comemorativo, sendo depois
15

Identidade visual é o conjunto de elementos formais que representa visualmente, e de forma
sistematizada, um nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço. Esse conjunto de elementos
costuma ter como base o logótipo, um símbolo visual e conjunto de cores.
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incorporado com símbolo oficial pelo Presidente Médici. O logotipo é símbolo de
inovação, posto que, foi o primeiro logotipo criado no Brasil que visava transmitir a
ideia de tridimensionalidade. A inovação no logotipo se encaixava com o projeto dos
militares da criação de um novo tempo, em que se aliava tecnologia e poder. No que
diz respeito à escolha das cores, temos a opção mais óbvia, o verde e o amarelo fazem
alusão à bandeira e são as cores mais representativas do Brasil, como por exemplo, nas
copas do mundo de futebol ou olimpíadas mundiais.

As comemorações do Sesquicentenário se pautaram na associação criada entre
1822 e 1972. Tal associação também é transmitida por Magalhães no logotipo das
comemorações. O ano de 1822 caminha para 1972, ou seja, promessa e realização estão
em continuidade. Promessa de integração e progresso de Dom Pedro I e realização
dessas promessas pelos militares. O símbolo representa quatro bandeiras tremulando
ligando as datas, de acordo com o Jornal do Brasil “unindo o começo e o
amadurecimento de um país que festeja 150 anos de independência como um novo
início” 16.

Figura 1- Logotipo do Sesquicentenário

16

Jornal do Brasil, 19 de janeiro de 1972. Independência ganha seu símbolo.
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Na apresentação do relatório, Correa nos fala da “vontade brasileira de aliar
tempos idos aos tempos novos”. Esta vontade em aliar tempos passados com o tempo
novo, talvez não fosse “brasileira”, no sentido de nação, como nos diz Correa, mas
certamente era a vontade governamental. A ideia de 1822/1972 serem respectivamente
promessa e realização era algo que deveria ser divulgado incansavelmente a todo povo
brasileiro. Essa referência aparece nas propagandas, discursos e mesmo na Biblioteca,
na qual as obras representam esses dois tempos. O logotipo do sesquicentenário servia
de reforço visual dessa ideia. O uso deste logotipo oficial não se restringia ao Estado ou
as propagandas governamentais. Ao contrário, algumas empresas inseriam-no em suas
peças publicitárias e o logotipo também pode ser encontrado em jornais e revistas. Ao
vincular o logotipo do Sesquicentenário com o nome da empresa, jornal ou revista, os
responsáveis por estes explicitavam seu amor pelo Brasil, sua participação neste
progresso, além de manifestar algum apoio ao regime militar. (Ver anexo II)

O Hino do Sesquicentenário, o outro símbolo criado para as comemorações,
possui letra e música de Miguel Gustavo Werneck, que é também autor da famosa “Pra
frente Brasil”, imortalizada na Copa do Mundo de Futebol de 1970 e lembrada até os
dias atuais. O Hino do Sesquicentenário foi gravado por Miltinho, cantor de sucesso da
época, e repetida de forma exaustiva na rádio e na televisão. A música foi tocada por
bandas militares e civis nos desfiles de 7 de setembro de 1972. O hino também era
cantado nas escolas, garantindo assim a divulgação da música a todas as faixas etárias.

De acordo com o relatório o hino do sesquicentenário possui “composição
cadente de entusiasmo, alegre e jovial. Música adequada à circunstância e ao País, na
efeméride em que celebra a pujança de suas forças vivas” (CORREA, 1972:15).
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Hino do Sesquicentenário
Marco extraordinário
Sesquicentenário da Independência
Potência de amor e paz
Esse Brasil faz coisas
Que ninguém imagina que faz

É Dom Pedro Primeiro
É Dom Pedro do grito
Esse grito de glória
Que acorda a história
E a vitória nos traz
Na mistura das raças
Na esperança que uniu
Nossa gente Brasil

Sesquicentenário
E vamos mais e mais
17

Na festa do amor e da paz .

A música fala da Independência como “grito de glória que acorda a história e a
vitória nos traz”, ressaltando assim o caráter heroico e fundador de Dom Pedro I e de
seu ato. “O hino agrega elementos otimistas quanto ao passado e ao futuro do país.
Recupera a ideia do Brasil como país do futuro, exalta miscigenação e relembra a
integração nacional” (Lages, 2008). As comemorações lidas como festa do amor e da
paz, traz a ideia de que estas ocorriam em um presente harmonioso no qual não havia
disputas.

A imprensa também divulgava e repercutia os eventos do Sesquicentenário, inúmeras notícias
saíram nos jornais e revistas da época, algumas revistas elaboraram edições especiais comemorativas,
como a revista Manchete, Veja e O Cruzeiro. (ver anexo III). O Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro traz
17

A letra do Hino foi retirada do relatório As Comemorações do Sesquicentenário, (CORREA, 1972: 15).
O
Hino
do
Sesquicentenário
pode
ser
escutado
no
link
http://www.youtube.com/watch?v=8MIZx9g23Ao.
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referências ao Sesquicentenário da Independência desde o ano de 1970. Em março de 1971 tem-se
notícia de uma reunião para definir o programa das comemorações. No início do ano de 1972, antes
mesmo dos eventos começarem, no dia 13de janeiro fala-se do encontro cívico marcado para 21 de
abril, no qual General Correa anuncia que haverá a inauguração de um monumento de 100 metros em
Brasília, “com a bandeira sempre tremulando ao alto, símbolo de eterna vigilância”. As notícias sobre as
comemorações se repetem em inúmeras edições do jornal. O jornal Folha de Goiaz também traz
notícias sobre os eventos, chama a população a participar do encontro cívico nacional e têm inúmeras
notícias sobre os restos mortais do imperador, incluindo um convite para visitar os restos mortais na sua
passagem por Goiânia (ver anexo IV).

1.1- O Planejamento e execução das Comemorações: do efêmero ao
eterno
O decreto nº 69.344 de outubro de 1971 designa uma Comissão Nacional para
programar e coordenar as Comemorações do Sesquicentenário da Independência. A
comissão nacional era integrada pelos Ministros de Estado de Justiça, da Marinha, do
Exército, das Relações Exteriores, da Educação e Cultura e da Aeronáutica, pelos
Chefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República e pelos Presidentes
das seguintes entidades: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Conselho Federal
de Cultura, Liga de Defesa Nacional, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (ABERT) e Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABRATE)18.

18

Comissão nacional: Presidente: Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. Membros: Adalberto de Barros
Nunes, Ministro da Marinha. Orlando Geisel, Ministro de Exército. Mário Gibson Barbosa, Ministro das
Relações Exteriores. Senador Jarbas Passarinho, Ministro de Educação e Cultura. Joelmir Campos de
Araripe Macedo, Ministro da Aeronáutica. Gen. João Batista Figueiredo, Chefe do Gabinete Militar da
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Esta comissão nacional, além de designar uma Comissão Executiva Central e as
Subcomissões necessárias, deveria, de acordo com o relatório produzido pela própria
comissão, manter entendimentos com os Poderes Legislativo e Judiciário e com os
governadores das unidades da Federação a fim de harmonizar a participação de toda a
Nação nas comemorações19.

A Comissão Executiva Central das Comemorações do Sesquicentenário foi
instituída por outro decreto, Decreto nº 69.922, de 13 de janeiro de 1972, em que se lê
que o Presidente e os demais membros da CEC serão designados pelo Presidente da
República. O general Médici designou como presidente da comissão o general de
exército Antônio Jorge Correa.

Antônio Jorge Correa nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Em
março de 1930, ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Aspirante a
oficial em dezembro de 1932, foi promovido a segundo-tenente em julho do ano
seguinte e a primeiro-tenente em agosto de 1934. Capitão em março de 1940, Correa
chegou a major em junho de 1948, a tenente-coronel em julho de 1952 e a coronel em
dezembro de 1959.
Após o movimento político-militar de março de 1964, assumiu em maio a chefia
do gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), sendo promovido a general
Presidência da República. Dr. João Leitão de Abreu, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.
Dr. Pedro Calmon, Presidente do IHGB. Dr. Artur César Ferreira Reis, Presidente do Conselho Federal da
Cultura. Álvaro Alberto da Mota e Silva, Presidente da Liga de Defesa Nacional. Adonias Aguiar Filho,
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Dr. João Jorge Saad, Presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Dr. Eugênio Afonso Silva, Presidente da Associação
Brasileira de Rádio e Televisão.
19

Decreto nº 69.344, art. 2º-de 8 de outubro de 1971. CORRÊA, Antonio Jorge. As comemorações do
sesquicentenário. Brasília:Comissão Executiva do Sesquicentenário da Independência do Brasil, 1972, p.
13.
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de brigada em novembro do mesmo ano. Comandante da 3ª Divisão de Cavalaria,
sediada no Rio Grande do Sul, em fevereiro de 1965, tornou-se chefe do estado-maior
do III Exército, também no Rio Grande do Sul, a partir de janeiro de 1966. Em
dezembro desse ano, foi nomeado subchefe do EMFA, tendo participado da Comissão
Especial da Reforma Administrativa e do Conselho Nacional de Transportes. Em abril
de 1967 tornou-se secretário-geral do Ministério do Exército e, nesse mesmo ano,
chefiou a delegação brasileira de Pentatlo Militar, realizado na Suécia. Correa foi
promovido a general de divisão em novembro de 1968 e general de exercito em 25 de
julho de 1972, quando já havia sido nomeado pelo General Médici como presidente da
CEC, no mesmo ano o general Correa foi eleito sócio honorário do IHGB.

Antônio Correa, como presidente da Comissão Executiva Central, produziu um
relatório intitulado As Comemorações do Sesquicentenário que após o encerramento das
comemorações foi transformado em livro a fim de eternizar as informações sobre o
acontecimento. Através da leitura desse relatório, que também integra a Biblioteca é
possível acompanhar o planejamento e a execução das comemorações. O relatório
informa ao leitor o planejamento e a execução das festividades e os eventos que
integraram o seu calendário. Em As Comemorações do Sesquicentenário se encontra
transcrito o convênio que estabelece a criação da Biblioteca do Sesquicentenário,
estabelecendo os critérios de publicação e distribuição.

O livro/relatório é dividido em oito capítulos: Capítulo I- Planejamento das
Comemorações; Capítulo II- Execução das Comemorações (principais eventos
planejados, encontro cívico nacional, restos mortais de D. Pedro, etc.); Capítulo IIIDemais Comemorações (exposições, congressos, sessões solenes, etc.); Capítulo IVCorrespondência e Arquivo; Capítulo V- Publicação e material distribuído; Capítulo VI33

Biblioteca do Sesquicentenário; Capítulo VII- Encerramento das Comemorações e
capítulo VIII- Conclusões.

O relatório mescla decretos, cartas dos presidentes Médici e Américo Thomaz
(Portugal), discursos proferidos por Médici nos principais eventos, discursos de outras
autoridades, informações técnicas, descrição dos eventos realizados e registros
fotográficos. Os pequenos capítulos possuem poucos textos escritos por Correa, grande
parte do relatório é composta por discursos e imagens dos eventos, alternada com
informações técnicas. Esses aspectos trazem ao relatório, que geralmente é um gênero
formal, descritivo e com linguagem técnica, um apelo emocional aos leitores que são
envolvidos nos eventos através das palavras inflamadas dos discursos políticos e das
imagens que mostram a participação do povo.

A organização das festas sesquicentenárias da Independência do Brasil produziu
um grande número de materiais para serem distribuídos por todo o país, tais como
chaveiros, selos, carimbos com o símbolo, discos com a Marcha do Sesquicentenário,
estatuetas de Dom Pedro I entre outros. Além desses brindes foram também distribuídas
publicações elaboradas sob os auspícios da Comissão Executiva Central, como o
programa das comemorações, hino nacional e da Independência, Pequena História da
Independência e o Jornal da Independência.

O livro/relatório revela também a existência de um extenso acervo documental
(ofícios, telegramas, selos, carimbos, medalhas, filmes, livros, artigos de jornais,
revistas) sobre as comemorações demonstra a preocupação e o cuidado por parte do
governo para que as comemorações não fossem lançadas nos porões do esquecimento.
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O relatório contém as instruções para o armazenamento de todo material sobre as
comemorações, depositado no Arquivo Nacional, Rio de Janeiro.

A comissão teve o cuidado de arquivar a documentação produzida durante as
comemorações. A festa da Independência ficaria disponível para ser lida e consultada
nas pastas contidas no Fundo do Sesquicentenário. No total são 137 pastas, divididas
entre arquivo das correspondências e arquivo de notícias de Jornais e Revistas. Joel
Birman ao pensar o texto de Derrida, Mal de Arquivo, ressalta que o arquivo não tem no
registro do passado a sua única referência temporal, os registros do presente e do futuro
atuam no processo de arquivamento. “Esse engano e essa ilusão querem fazer crer que o
arquivo seja constituído por documentos patentes, isto é, tudo aquilo que de fato ocorreu
de importante no passado estaria efetivamente arquivado sem rasuras e sem lacunas, ou
seja, sem que estivesse em pauta qualquer esquecimento” (BIRMAN, 2008:109).
Esquecido dos arquivos das comemorações está qualquer manifestação contrária ao
poder, passando a imagem de um período de paz e festa.
As comemorações são colocadas no relatório como uma lição permanente de
patriotismo que a geração presente oferecia as gerações vindouras. Logo, a apresentação
do relatório elucida que sua transformação em livro visava:

sugerir ou reviver a importância e o alto significado do Sesquicentenário de
emancipação e desenvolvimento, comemorativo, a um só tempo, da
Liberdade e do uso que dela fez a Pátria. Com o duplo sentido de lembrar a
Independência, proclamada a 7 de setembro de 1822 pelo inspirado Príncipe,
cujos despojos mortais foram triunfalmente conduzidos à cripta no
monumento, na Colina Sagrada, e patentear o progresso, o impetuoso
progresso do País indissoluvelmente unido; a exaltação a data deixou de
limitar-se a História [grifo meu](CORREA, 1972:8).
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No trecho da apresentação supracitado o alvo das comemorações é resumido em
dois objetivos “lembrar a independência” e “patentear o progresso” do país. Em outros
trechos do relatório pode-se perceber que mais do que comemorar a Independência em
seu sesquicentenário, a intenção dos festejos era comemorar o momento presente. Ao
dizer que “tudo que se fizesse para recordar os 150 anos de soberania do Brasil tinha
que ser informativo do que nesses 150 anos realizou o Brasil soberano” (CORREA,
1972:9), tem-se o uso das comemorações em prol de outra causa, a propaganda política
do regime militar. O governo militar acreditava- ou ao menos tentava transmitir essa
mensagem a população- ser o único capaz, assim como Dom Pedro I o foi em 1822, de
manter a unidade do Brasil e conduzi-lo seu destino de grandeza.

A transformação de algo passageiro em perene pode ser lida já na apresentação do
relatório, “(...) determinou de início que a vultosa verba que se destinaria a uma
Exposição Internacional fosse aplicada à conclusão das obras da Cidade Universitária
do Rio de Janeiro. O transitório tornar-se-ia o benfazejo e o eterno.” Em outro momento
sobre o mesmo tema Corrêa escreve, “a fim de que o efêmero- dos pavilhões
transitórios-

se

convertesse

em

eterno-

dos

estabelecimentos

úteis”.

(CORRÊA, 1972:7, 9)

O relatório se refere à Exposição Internacional do Rio de Janeiro, em 1922 por
ocasião dos cem anos da Independência. Como pode ser interpretado das afirmações
acima, o atual governo julgava a exposição como suntuosa e as comemorações de 1972
deveriam ser austeras, transformada em feitos duradouros e memoráveis. Nesta
perspectiva, a transformação do relatório em livro pode ser vista como representativo
dessas intenções, assim como a Biblioteca como um todo. O próprio arquivamento da
documentação, através da criação de um fundo no Arquivo Nacional é também reflexo
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desejo não esquecimento. O arquivo, de acordo com a leitura de Birman, “teria uma
origem e se configuraria como experiência de rememoração, que seria definida e
materialmente realizada pela configuração de uma historiografia de uma dada tradição”
(BIRMAN, 2008:115). O arquivo também é uma forma de rememorar, a espera de ser
transformado em história.

Na apresentação do primeiro volume da Biblioteca, D. Pedro I-Proclamações,
cartas e artigos, o General Correa reafirma esta intenção: “Programando as
comemorações do 150º aniversário da emancipação pátria, pretendeu a Comissão
Central dar-lhes ressonância duradoura, com a publicação de apreciáveis depoimentos
sobre os fatos, os vultos, a época evocada. Criou, para isso a Biblioteca do
Sesquicentenário.” (CORREA, IN: CALMON, 1972:5).

Exaltando a importância dos livros e da Biblioteca Correa encerra escrevendo que:

Podemos, a propósito de livros benfazejos, falar de monumentos perenes.
Seja-nos lícito comparar a Biblioteca (não nas suas proporções modestas,
mas na sua intenção educativa), a esses símbolos da gratidão da posteridade.
Em honra dos fundadores da nacionalidade, são testemunhos de devoção, que
enaltecem, e não passam. (CORREA, IN: CALMON, 1972: 7).

Neste parágrafo da apresentação acima citado, pode-se ler que os livros inseridos
na Biblioteca realizam dois dos objetivos expostos no relatório, a transmissão da
memória das comemorações a geração atual e a vindoura, assim como a transformação
do temporário em permanente. Aos livros é atribuída uma característica de monumento
perene, a Biblioteca é ao mesmo tempo documento e monumento.

A Biblioteca realizava de forma exemplar esse anseio de não cair no
esquecimento, pois deixava escrito na história a realização das comemorações, através
da publicação do relatório, além de registrar para as futuras gerações a história da
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independência do Brasil e dos seus cento e cinquenta anos. Esta ainda serviria como
símbolo de gratidão aos que eram considerados os fundadores da nacionalidade.

1.2 - Comemoração, historiografia e memória

As comemorações, de um modo geral, são construções feitas a partir de uma
seleção de lembranças influenciadas pelas necessidades de um momento do presente. A
recomposição do passado sob a forma de memória histórica resulta de um complexo
processo de negociação entre presente e passado. O que deve ser lembrado e fixado na
memória coletiva atende ao imperativo do presente, condensando fatos e repertórios,
que, repetidos a exaustão, ganham duração e sentido. Dominado pelo presente o passado
é recomposto e se projeta para o futuro. A ausência do referente permite que se façam
leituras diversas do sujeito a ser comemorado. Ricoeur afirma justamente que “os
abusos da memória, advêm de seu uso, da memória exercitada, e estes resultam da
relação entre a ausência da coisa lembrada e sua presença na forma de representação”
(RICOEUR, 2007).

François Dosse também descreve as comemorações como sendo ausência e
presença. De acordo com Dosse, “o jogo das comemorações tende à dialética da
ausência tornada presente por uma cenografia, uma teatralização e uma estetização do
relato”. A comemoração transforma em espetáculo o acontecimento a ser comemorado.

Nas comemorações do Sesquicentenário o espetáculo ficou por conta de eventos
de dimensão nacional como a peregrinação dos restos mortais de D. Pedro I, a corrida
da integração nacional, a copa Independência internacional de futebol e o evento de
encerramento, a Apoteose da Independência com um espetáculo de som e luz. “O rito
permite entreter a memória reativando a parte criativa do acontecimento fundador, de
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identidade coletiva” (DOSSE, 2003:295). Através da teatralização e do espetáculo a
população é convidada a participar, mas não a discutir e pensar os eventos. Esse jogo de
presença e ausência, essa negociação entre passado e futuro é presente tanto nas
comemorações do Sesquicentenário como na escrita da história produzida por ela.
Comemorar significa “o ato ou efeito de comemorar, a festa ou solenidade em que
se comemora algo”

20

ou ainda “trazer a memória, fazer recordar”

21

, do latim

commemorare, a palavra é ligada ao verbo memorare, lembrar. Desta forma, comemorar
é recordar, lembrar com outros.

As comemorações pela própria origem do termo

pertencem a uma dimensão coletiva e em casos como das comemorações do
Sesquicentenário da Independência do Brasil (1972), busca-se na rememoração de
acontecimentos do passado, dar sentido e significações para o presente. Dá-se ênfase
aos mitos fundadores e as utopias nacionais. Essa seleção da memória coletiva e as
utilizações sociais da memória são visíveis nesse fenômeno das comemorações.
(SILVA, 2002:7).
De acordo com Ricoeur “lembrar não é somente acolher, receber uma imagem do
passado, é também buscá-la, ‘fazer’ alguma coisa.” (RICOUER, 2007:71). As
comemorações ao trazer a memória algum acontecimento “faz” algo com o passado,
modelando e adaptando este ao presente. Em consonância com o pensamento de
Ricouer, Éclea Bosi também salienta que “na maior parte das vezes, lembrar não é
reviver, mas refazer, reconstituir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências
do passado” (BOSI, 1979:17). Nas comemorações a Independência era reconstituída e
revivida através de seus eventos e da Biblioteca do Sesquicentenário.
20

Dicionário etimológico nova fronteira da língua portuguesa. Antônio Geraldo da Cunha. 2ª edição,
2001.
21

Dicionário Aurélio da Língua portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 5ª edição, Curitiba: Ed.
positiva, 2010.
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As comemorações do Sesquicentenário da Independência, seguindo o
pensamento de Ricoeur, são da ordem do abuso da memória no “plano ético-político, o
de uma memória abusivamente convocada, quando comemoração rima com
rememoração”. (RICOEUR, 2007:72) A essa memória, Ricoeur denomina memória
obrigada. Todorov, ao chamar atenção para os abusos da memória, coloca as
comemorações como um meio propício a esse abuso, critica o frenesi comemorativo, e
alerta que quanto maior for a dimensão coletiva e histórica da memória, maior será a
margem para sua invenção.

François Dosse chama atenção sobre esse aspecto fragmentário da lembrança e de
sua relação com o crível, uma vez que necessita de uma história, pois lembrar é contar
uma história: por fragmentos, sem dúvida, por clarões dispersos, mas é preciso uma
história. (DOSSE, 2003). As comemorações também precisam de uma história, de um
passado, no Sesquicentenário da Independência a Biblioteca garantia a leitura do
passado.

O sete de setembro foi ao longo do tempo se transformando em momento
fundador da nacionalidade, esse fato pode ser considerado como uma tradição
inventada,22 pois foi alvo de batalhas ideológicas no decorrer da história nacional, se
estabelecendo como data de fundação da nação no início da primeira República,
mediante ajustes aos ideais republicanos. “A comemoração do 7 de setembro, a partir
de 1895, caracterizar-se-ia por paradas militares, numa clara intenção de aproximar a

22

“Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras
tácita ou abertamente aceitas, tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos
valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma
continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com
um passado histórico apropriado.” (HOBSBAWN: 1997:9).
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festa

da

República

e

de

romper

a

identificação

entre

Independência

e

Monarquia”(MOTA, 1992:16).

No âmbito das discussões e estudos realizados devido à proximidade do
centenário da Independência em 1922, a figura de D. Pedro I foi criticada assumindo
José Bonifácio um lugar de destaque nas comemorações. De acordo com Marly Mota,

enquanto D. Pedro I foi execrado como um estroina, irresponsável,
oportunista, José Bonifácio foi devidamente resgatado e guindado a uma
posição preponderante. Cientista, brasileiro, favorável ao fim da escravidão,
amante da ordem, o denominado “Patriarca da Independência” representaria a
síntese das correntes que construíram a Nação Brasileira. (MOTA, 1992:16)

D. Pedro II também foi nome de destaque nas comemorações de 192223, sendo
trasladados os seus restos mortais e de sua esposa Teresa Cristina, enquanto que em
1972 D. Pedro II permaneceu esquecido, não sendo citado ou exaltado nas propagandas
e discursos oficiais. “O memorável é o resultado de um deslocamento: a lembrança
capturada pelas malhas do presente formula uma nova representação do vivido”.
(SANDES, 2009:131)

Em 1972, D. Pedro I reinava absoluto no panteão de heróis do Sesquicentenário,
“espraiava-se e repetia-se nas mídias audiovisuais, em filmes, nos anúncios de jornais e
revistas e na televisão intensamente a figura de D. Pedro, como modelo patriótico e
exemplo heroico numa ação pedagógica para educar o bom cidadão da ditadura militar.”
(SCHIAVINATTO, 2002:15).

23

Sobre o Centenário da Independência, ver: SANDES, Noé Freire. A invenção da Nação: Entre a
monarquia e a república. 2ª Edição- Goiânia: Ed. UFG, 2011 e MOTTA, Marly Silva da. A nação faz cem
anos: a questão nacional no centenário da independência. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio
Vargas- CPDOC, 1992.
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Assim como a imagem de D. Pedro I a de José Bonifácio também foi alvo de
transformações ao longo do tempo, as disputas políticas alteravam a figura do ministro.
Bonifácio apresenta-se sobre múltiplas facetas, versões anti e em prol de sua imagem
foram elaboradas, mas a versão Andradina parece resistir. José Bonifácio passou para
história como um herói nacional, sendo conhecido como o “patriarca da Independência”
(COSTA, 1999). A exaltação da figura de Bonifácio foi um consenso nas
comemorações do centenário e do sesquicentenário.

Em 1972, no aniversário de 150 anos, D. Pedro I e José Bonifácio aparecem como
mentor e pupilo, os dois tem lugar de destaque nas comemorações e na escrita da
história por meio da Biblioteca. Embora seja D. Pedro I eleito o grande herói, Bonifácio
tem lugar cativo ao lado do príncipe como sendo seu mentor intelectual. Os dois
primeiros volumes da Biblioteca, D. Pedro I- Proclamações, cartas e artigos e José
Bonifácio- Visão de estadista, são destinados a homenagea-los. O regime militar assim
como todo regime político buscou criar seu panteão cívico, salientando figuras que
servissem de imagens e modelos para os membros da comunidade (CARVALHO,
1990:14).

Na apresentação do primeiro volume da coleção dedicado a D. Pedro I, a
relevância dos dois atores no evento da Independência é praticamente equiparada, “o
primeiro (livro), que a inaugura (referindo-se a Biblioteca), devia ser consagrado ao
Príncipe (...). O segundo, na mesma ordem de justiça histórica, tinha de ser dedicado ao
Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva.” (CALMON, 1972: 5).

O prefácio escrito por Pedro Calmon para o livro José Bonifácio- Visão de
estadista traz o papel de destaque e a importância atribuída a Bonifácio e D. Pedro I nos
festejos do sesquicentenário em 1972.
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Os dois primeiros volumes da Biblioteca do Sesquicentenário, organizada
pelo IHGB, em convênio, e sob os auspícios da Comissão Executiva Central,
apresentam, no pensamento e na ação, o fundador do Império (D. Pedro I,
Cartas, Manifestos e Artigos de Imprensa), e o PATRIARCA DA
INDEPENDÊNCIA (José Bonifácio, A visão do estadista).
Inseparáveis no quadro da emancipação nacional o Príncipe e o Mentor, era
natural que às Proclamações e escritos do Monarca se seguissem a do sábio
que lhe deu orientação e forma, doutrina e grandeza, unidade e força, força
decisiva da Opinião, ao movimento que resultou a liberdade, com a
integridade da Pátria. (PREFÁCIO CALMON IN: BUZAID, 1972).

Nos trechos supracitados, é conferido a Bonifácio o papel de ator indispensável no
acontecimento Independência, José Bonifácio e de D. Pedro estão em situação de
equidade, mais que ator principal e coadjuvante, os dois aparecem como uma dupla.
Esses trechos mostram a escolha da comissão de valorizar as duas figuras, Bonifácio
pelo seu intelecto e D. Pedro I pela sua coragem e bravura.

Em 1972, outro ponto de destaque era a identificação entre brasileiros e
portugueses. A aproximação e identificação eram benquistas e procuradas pelo governo
e mídia. Mas do que isso a Pátria- mãe devia servir-nos de espelho para alcançar o tão
sonhado progresso. No Sesquicentenário da Independência, o passado brasileiro não flui
como condição de libertação e purificação dos dispositivos de dominação, mas como
suporte em que o colonizador é visto como construtor. Na época Portugal e Brasil
viviam em uma ditadura, havia assim uma igualdade política autoritária. Durante as
comemorações o presidente português Américo Thomaz e o ministro português Marcelo
Caetano, foram convidados a participar e recebidos com honras. O presidente português
veio ao Brasil para a entrega dos despojos imperais de D. Pedro, participou de eventos e
foi presenteado com a História da Independência (MONTELLO) pelo governo
brasileiro.
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No relatório As comemorações do Sesquicentenário da Independência essa
identificação é ressaltada, brasileiros e portugueses são colocados como um só povo.
Em um trecho do relatório Correa afirma que “a separação política dos dois países não
importou no rompimento dos laços íntimos que os ligam” (CORREA, 1972:40). Em
uma carta do General Médici ao presidente português, o General brasileiro diz que “são
inquebrantáveis os vínculos raciais, a comunhão de sentimento, a afinidade de espírito e
a vocação cultural que unem os nossos povos” (CORREA, 1972:50). D. Pedro I atuava
desta forma como símbolo máximo da união entre Brasil e Portugal.

As observações acima são aqui expostas de modo a se pensar os deslocamentos da
memória, no intervalo de 50 anos muda-se ou incorporam-se novos heróis, novos
amigos e/ou inimigos da pátria. Essas mudanças são adaptações que o presente faz do
passado. Desta forma, também a seleção das obras inseridas na Biblioteca obedecem ao
presente. Esse pensamento vai ao encontro das palavras de José Reis que afirma:
Em cada presente, o ‘campo de experiência’ brasileira foi reinterpretado de
uma forma específica e modificado por um ‘horizonte de espera’ novo, que
estimulou a sua retomada. A representação da história se dá na direção do
futuro para o passado: um presente que quer viver no futuro, que sonha e faz
planos, retraça e repensa o seu passado. O passado nunca é visto da mesma
forma, mas sempre reescrito em função do sonho, serve à vida, orienta nas
escolhas e decisões, sem se reduzir a um ‘controle do passado’ e uma
‘tecnologia’ da ação. (REIS, 2006:25)

Depois que se instituiu a Independência como uma espécie de mito de origem
“nenhum governo brasileiro quer deixar passar a data de 7 de setembro sem celebração,
e é nos momentos de crise que a necessidade de afirmar um patriotismo se faz mais
acentuada e as comemorações ganham um cunho político mais forte de apelo a unidade
e mobilização nacional”.(JOÃO,2003:67).
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No ano de 1972, durante o governo Médici a data não foi desperdiçada,
sobretudo porque o 7 de setembro não era apenas mais um aniversário da Independência
mas o seu sesquicentenário. Este deveria ser comemorado com toda a grandeza que
merecia, afinal a essa época, a leitura que se fazia da Independência, era de momento
fundador da nação livre e soberana. Comemorar de forma expressiva, mas sem
exageros, era a vontade do governo Médici.

Ao tratar da dupla dimensão das comemorações (memória e identidade), Fonseca
observa que “a comemoração sabe que a historiografia existe, e dela necessita para se
legitimar, (...) nem que seja para lhe garantir que existiu o objeto da comemoração”,
(FONSECA, 2005: 47). O governo Médici mais que garantir que o objeto comemorado
existiu, em parceria com o IHGB procurou reforçar a narrativa conservadora acerca da
Independência, valorizando um determinado passado, que era apropriado segundo sua
política. A elaboração de uma biblioteca como parte das comemorações pode ser lida
como um meio de legitimar o objeto comemorado de acordo com a leitura que se fazia
no presente. De acordo com Sandes, “a ordenação do pensamento histórico atende aos
imperativos do presente, a despeito do que sentiam e pensavam os homens que viveram
o acontecimento.” (SANDES, 2009:132).
Para a historiadora Maria Isabel João,

ao instituir uma data como momento fundador, já estamos a sair do campo
da História para o da memória, do campo dos fatos para o dos mitos.
Reprojeta-se no passado o conhecimento do que ocorreu depois e isola-se um
acontecimento, (...) que é transformado em um marco emblemático de uma
comunidade. E a data torna-se objeto de rituais de celebração coletiva, de
comemoração. (JOÃO, 2003:62)

Importante pensar que, mesmo que se saia da história para o campo da memória,
na maioria das vezes é a própria história, em sua escrita, que dá vida e corrobora com a
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criação dos mitos de fundação. Lowenthal nos lembra de que “assim, como somos
produtos do passado, também o passado conhecido é artefato nosso” (LOWENTHAL,
1998: 113), ou seja, artefato do discurso histórico. A Biblioteca nos dá a conhecer uma
determinada narrativa sobre a Independência e do momento de sua comemoração.
Os rituais de comemoração são, de acordo com Burke, “recriações do passado,
atos de memória, mas são também tentativas para impor determinadas interpretações do
passado, para moldar a recordação.” (BURKE, 1992:241) As comemorações do
Sesquicentenário atuaram neste sentido, moldando a recordação, através dos eventos
ditos populares, como encontros cívicos e a peregrinação dos restos mortais de D. Pedro
I, e também através da escrita da história, na realização da biblioteca, na qual através da
narrativa transmite-se uma interpretação do passado que atua como uma memória
social.

1.3-

O

IHGB

nas

Comemorações

do

Sesquicentenário

da

Independência
A ligação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro com o Estado Brasileiro e
sua importância na consolidação de uma cultura histórica sobre o Brasil já é a muito
conhecida. Embora afastada em alguns governos, durante o governo militar o IHGB
teve uma gradativa reaproximação dos governantes retomando em 1972 uma posição
privilegiada junto ao poder como locus de produção e principalmente de conservação da
história brasileira.
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O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)

24

foi criado em 1838 com o

objetivo de traçar a gênese da nacionalidade brasileira, os envolvidos no projeto do
IHGB definiam para a Instituição “o papel de única e legítima instância para escrever a
história do Brasil e para trazer à luz o verdadeiro caráter da Nação brasileira”
(GUIMARÃES, 1988). Já nos anos de sua fundação sob a proteção de D. Pedro II, o
instituto estava vinculado ao Estado Imperial e dependia de sua verba.

Até o ano de 1972 apesar de tantos anos de tradição o instituto ainda carecia de
uma sede própria. O crédito para construção do edifício foi concedida ainda no governo
do presidente Castelo Branco em 1966, mas somente no governo Médici a obra foi
concluída. Vejamos essa trajetória.

Em 1966, a revista do IHGB mostra o Decreto nº 58.763 assinado por Castelo
Branco no qual é autorizado o crédito especial de cento e dez milhões de cruzeiros,
destinado à construção de uma nova sede para o IHGB25.

Em 25 de agosto de1967 o Presidente General Arthur da Costa e Silva reconhece
a utilidade pública do IHGB junto a União através do Decreto nº 61.251 e também
menciona a construção da nova sede. Nesta ocasião o presidente do IHGB, Rodrigo da
Costa e Filho, proferiu as seguintes palavras: “ Nós do Instituto hoje vamos dormir
sossegados, vivíamos alarmados com o que se passa e as palavras de Vossa Excelência
foram tão generosas, tão cheias de promessas, que estamos com os corações batendo e
com profunda emoção”.26 Da colocação de Costa e Filho podemos aferir que o IHGB
contava e necessitava da ajuda do governo para construir a nova sede. Em sua

24

Sobre a criação do IHGB ver: GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos
Históricos,RJ:FGV,n.1,1988.
25
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, junho de 1966. P.166.
26
IHGB- lata 344, Pasta 6. RJ
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declaração, Costa e Filho demonstra que mesmo com a autorização de crédito aprovada
por Castelo Branco em 1966 os membros do instituto estavam temerosos quanto ao
futuro da tradicional casa da memória brasileira. As palavras de Costa e Filho podem
também ser lidas com uma ponta de ironia, pois acolhe o novo presidente mais ao
mesmo tempo o deixa com a responsabilidade de garantir o sono dos membros do
instituto.

No dia 29 de abril de 1970 o IHGB nomeou o Presidente General Garrastazu
Médici como Presidente Honorário, na ocasião, o General proferiu um discurso no qual
afirmava que: “A ninguém é licito ignorar a importância da contribuição da História
para o desenvolvimento nacional, como instrumento de ação, para elucidação de temas e
definição de alternativas e prospectivas (…). Ninguém governa sem História e sem
historiadores.” 27 O general Médici fazendo jus a sua afirmação contava com a parceria
do Instituto em seu governo, tanto que o IHGB teve papel de destaque nas
comemorações dos 150 anos, promovendo inúmeros eventos e elaborando a Biblioteca.
Fruto dessa parceria, a tão sonhada sede da centenária instituição foi concluída como
parte dos festejos.

Em outubro de 1971, o Presidente do Instituto, Pedro Calmon, escreveu ao
General Médici relatando o andamento das obras.

O edifício do IHGB, sob a Presidência de Honra de Vossa Excelência, será
sem dúvida, o monumento que no Rio de Janeiro, perpetuará o 150º
aniversário da Independência do Brasil. Para tanto, sob os patrióticos
auspícios de Vossa Excelência, a Caixa Econômica Federal concedeu o
empréstimo que se tornava indispensável para o recomeço das obras. Dada
27

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, outubro-dezembro de
1970, p. 261-262. O diploma que confere o título de presidente honorário está na lata 675- pasta 55 no
IHGB.
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sua urgência e tendo em consideração o estimulante interesse de Vossa
Excelência pelas iniciativas que visam à comemoração condigna do
Sesquicentenário, é com prazer que levo ao conhecimento de V. Ex. que as
referidas obras prosseguem em ritmo acelerado, estando em execução no
presente momento a estrutura do 5º e 8º pavimento (...) 28.

Na carta supracitada lê-se o empenho do General Médici e do Instituto em
finalizar a obra a tempo das comemorações em 1972. Na despedida da carta, Calmon
reconhece o amparo e a proteção de Médici e relembra que desde a fundação com D.
Pedro II, o Instituto, conta com a ajuda dos chefes de Estado. Calmon encerra a carta
com os seguintes dizeres:

Queira Vossa Excelência aceitar, Senhor Presidente, como o reiterado
reconhecimento desta velha casa, que é a casa da tradição nacional, à sua alta
proteção, na linha dos Chefes de Estado, que desde o Imperador Pedro II, a
honraram com o seu amparo, as minhas respeitosas homenagens29.

O esforço de ambas as partes se concretizou na inauguração da nova sede, no dia
5 de setembro de 1972. A inauguração da nova sede do Instituto como parte do
programa das comemorações pode ser inserida na intenção dos festejos em eternizar o
momento e o governo Médici. Inaugurar obras é certamente um meio de transformar o
efêmero em eterno. Na placa de inauguração, que se encontra ainda hoje no hall de
entrada do Instituto contém os dizeres:

O presidente da República Gen. Emílio Garrastazu Médici inaugurou este
edifício em 5 de setembro de 1972, propiciando sede definitiva ao IHGB
fundado em 1838 sob os auspícios de Sua Majestade D. Pedro II e
consagrado em labor ininterrupto ao serviço, às tradições e à Glória da Pátria.
Casa da Memória Nacional, Sesquicentenário da Independência do Brasil30.

28

IHGB- Lata 663- Pasta 22- Carta de Pedro Calmon ao General Médici.
Idem, Ibidem.
30
Revista do IHGB. Vol. 297- p. 256-257 e Relatório das Atividades do IHGB, outubro-dezembro,1972.
29
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A cerimônia ocorreu no próprio edifício localizado na Avenida Augusto Severo,
Glória, na cidade do Rio de Janeiro. O Presidente General Médici participou da
solenidade e recebeu das mãos de Pedro Calmon, “em grande ato de humildade” uma
medalha de ouro, cunhada para comemorar a inauguração da sede do IHGB. Pedro
Calmon ainda teria pronunciado um “expressivo discurso, sobre o passado e o futuro,
este muito beneficiado pelo atual Governo da República”. O nome do General Médici
foi dado por Pedro Calmon a uma das salas do Instituto como homenagem a sua
inestimável colaboração, mas após a morte de Calmon a sala Médici desapareceu.

A parceria entre o IHGB e o governo Médici se realizou na participação ativa do
instituto nas comemorações dos 150 anos da Independência. O instituto, em 1971 foi
constituído como “o legítimo intérprete do pensamento e do sentimento brasileiro – ao
organizar um programa de comemoração do Sesquicentenário da nossa Independência”.
31

O programa deveria ter um cunho nitidamente histórico e cultural. Nesse âmbito, o

IHGB realizou um Curso de Conferências sobre a História da Independência do Brasil,
um Congresso sobre a Independência, cerimônias e reuniões, uma grande exposição,
emissão de selos e medalhas, publicações, reproduções e reedições. No entanto para
realização dos eventos acima mencionados, o Instituto dependia de verba federal.

Em janeiro de 1972, antes mesmo do começo oficial do calendário
comemorativo, o IHGB realizou uma palestra sobre a importância do Fico na história da
Independência, na ocasião o Instituto apresentou três de suas relíquias, a máscara
mortuária de José Bonifácio, a espada de Duque de Caxias e o manuscrito do Hino da
Independência escrito por D. Pedro32. Tal evento abriu as comemorações do
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Revista do IHGB, Volume 291- Abril- Junho, 1971, p.298.
Jornal do Brasil, 13 de janeiro de 1972. Instituto Histórico e Geográfico ouve Valadão e comemora o
Fico.
32
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Sesquicentenário pelo IHGB, neste dia também se anunciou o encontro cívico nacional
em 21 de abril, primeiro evento do calendário oficial.

Durante as comemorações o governo estava interessado em valorizar a atuação
militar na Independência brasileira, o IHGB como bom parceiro, também atuou nesse
processo de valorização. Ao discorrer sobre o tema, Adjovanes Almeida lembra que
Francisco Ruas Santos, integrante do Estado Maior do Exército, foi solicitado pelo
instituto para que “proferisse palestra referente aos ‘aspectos militares’ do processo
emancipatório do Brasil, nas dependências do Ministério da Educação e da Cultura.”
(ALMEIDA, 2009:67).

A Instituição centenária, apesar do nome e do prestígio adquirido no passado, já
não detinha o monopólio da produção do conhecimento histórico sobre o Brasil, as
universidades começavam a produzir uma história científica diferente da história
baseada em grandes homens e grandes acontecimentos.

O conhecimento produzido no âmbito universitário norteava-se por padrões
científicos, problematizando assuntos e, assim, dessacralizando o passado
nacional. Nada mais distinto do que se realizava então nas dependências do
secular Instituto Histórico, onde, com efeito, produziam-se texto que
ressaltavam o “papel do indivíduo”, o “grande homem”, o “herói”,
enfatizando os atos promovidos por ocupantes de funções no aparelho estatal.
Neste sentido, o IHGB baseava suas análises primordialmente em
monumentos, em detrimento dos documentos. (ALMEIDA, 2009:27)

O governo Médici não necessitava de uma história crítica a respeito do
acontecimento comemorado, visto que tal história poderia diminuir a importância do
fato comemorado assim como também poderia diminuir a importância do herói D.
Pedro I. O discurso veiculado de D. Pedro I como fundador da nação independente e
unida e do governo militar como realizador da obra do Imperador, sendo o único capaz
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de assegurar a integração nacional e a soberania, além de promover o progresso do país
poderia ser abalado por uma história crítica a respeito do acontecimento Independência.
Sabe-se que a partir dos anos de 1970, a temática da ‘questão nacional’ era alvo
dos debates dos intelectuais, que lançavam duras críticas à presença de multinacionais
no Brasil e a grande dependência tecnológica e econômica. Essas questões
comprometiam, na visão de muitos, a independência do país. Ao transformarem isso
numa questão nacional de relevada importância, alguns estudiosos colocavam em
dúvida o discurso de que o Brasil era um país livre.

Em sua tese sobre o Sesquicentenário da Independência, Almeida escreve sobre as
relações do IHGB e o governo Médici nas comemorações. De acordo com o autor,
a centralidade do IHGB nas comemorações do Sesquicentenário pode ser
identificada não como simples oportunismo em troca da construção de uma
nova sede, mas como o resultado de uma junção de diversos interesses de
ambos os lados, que foi cimentada por uma comunhão ideológica entre a
centenária agremiação e o governo militar: a defesa de um nacionalismo
conservador, a valorização da integridade territorial do país, o culto aos
grandes homens e a confecção de uma história “patriótica”, entre outros
elementos fundamentais.(ALMEIDA, 2009: 247)

A colocação de Almeida é importante, na medida em que a parceria entre governo
e IHGB revela além de uma cooperação com o regime militar, uma identificação de
seus membros com alguns dos ideais defendidos pelo governo. Identifica-se assim uma
via de mão dupla, na qual os dois envolvidos davam e recebiam. Além de
compartilharem de uma mesma visão de história. “A história, no projeto do IHGB,
articula futuro, presente e passado, é uma história submetida a uma memória, que lê o
passado segundo as construções e demandas do presente.” (GUIMARÃES, 1988,200).
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Na apresentação do primeiro volume da Biblioteca, o General Correa ressalta a
escolha do IHGB para a direção da coleção como sendo a “entidade mais credenciada,
no campo da preservação e difusão das tradições nacionais”, salientando a presidência
“do ilustre historiador patrício e membro da Comissão Nacional das Comemorações do
Sesquicentenário da Independência, Professor Calmon a quem caberá a orientação e
coordenação dessa extraordinária obra. (PREFÁCIO,CORREA IN:CALMON, 1972:5)
Como o próprio Correa escreve, o IHGB preservava e difundia as tradições nacionais e
não as questionava ou as criticava, herdeira de uma história factual e oficialista, a visão
de história do Instituto era a visão de história que o regime precisava no momento das
comemorações.

De acordo com Maria João, o passado como um todo é o objeto de estudo dos
historiadores, mas muito do que se “desenterra” permanece no domínio dos
especialistas. “A história viva, aquela da qual se apropria a memória coletiva e que dá o
mote para celebrações públicas, é muito seletiva e feita mais de esquecimento do que de
lembrança”. (JOÃO, 2003:66) O IHGB por sua tradição de uma história que valorizava
os grandes homens e os grandes acontecimentos estava mais próximo dessa ‘história
viva’ que serve as comemorações do Sesquicentenário.

A Comissão Executiva Central ao instituir o IHGB como representante da cultura
histórica brasileira escolheu também a tese conservadora da história da Independência,
como podemos ver em José Honório Rodrigues.
O historiador José Honório Rodrigues atribuiu duas vertentes aos discursos
produzidos sobre a independência à época: a conservadora e a liberal. Segundo
Rodrigues a vertente conservadora defende a ideia de que a independência teve início
com a transferência da família real para o Brasil em 1808, ao escrever que: “Ainda em
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1972, comemorando os festejos do Sesquicentenário da Independência, o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, em uma conferência sobre o Brasil colonial, ensina
que o movimento não começou em 1821, mas muito antes em 1808 (RODRIGUES,
1974, p.256)”. A tese liberal defende a ideia de ruptura, de que o povo, somente o
povo, poderia dar a coroa ao rei. O rei era simples criação do povo. O período da
independência começou em 1822 e terminou em 1831, com a abdicação de Dom Pedro
I. (RODRIGUES, 1974:256).

Para além de todas as atividades acima citada, o IHGB era responsável pela
Biblioteca do Sesquicentenário, como visto no convênio33 assinado entre o Instituto e a
CEC. Mostrando assim a intensa participação da instituição nesse momento na
produção e articulação da escrita da história nacional

A Comissão Central Executiva das Comemorações (CEC) instalou um órgão
responsável pela Biblioteca em uma sala do Instituto, sobre a direção do professor
Pedro Calmon, por isso o relatório de atividades do IHGB inclui uma nota sobre o
desempenho de Calmon, na execução da Biblioteca. Neste relatório temos uma citação
sobre a Biblioteca do Sesquicentenário, na qual podemos ver o ritmo em que esta estava
sendo implementada.

Na notícia publicada temos a informação que os livros receberiam capa especial
para identificá-los, e cada livro receberia número comprovante da ordem de
aparecimento. Na data do relatório (Dezembro de 1972), já haviam sido publicados os
seguintes livros: José Bonifácio - visão de Estadista, Ministro Alfredo Buzaid;
Itinerário da Independência, Eduardo Canabrava; A iconografia do meio circulante do

33

A transcrição do convênio pode ser lida no item 2.1.1- A Biblioteca no papel: convênio entre a CEC e
o IHGB.
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Brasil, S. dos Santos Trigueiro; O Ferro na história e na economia do Brasil, General
Edmundo Macedo Soares.

O mesmo relatório indica que a publicação de outros livros já estava programada:
Dom Pedro, Pedro Calmon; História do Império, Tobias Monteiro; Diário do Capelão
da Armada de Cochrane, Frei Manoel Moreira da Paixão; História da Independência,
Varnhagen; História do Exército Brasileiro, Coronel Francisco Ruas Santos; Pioneiro
da Cultura do Café, Gilberto Ferrez e Opera Omnia- Homenagem a Osvaldo Cruz,
Sociedade da Impressa Brasileira34.

Durante as comemorações o IHGB recebeu da Comissão um busto de D. Pedro I,
em reconhecimento a inestimável colaboração que o Instituto vinha prestando a CEC. O
ofício é enviado a Pedro Calmon, presidente do Instituto para que esse informasse o
local e a data de para a entrega do presente35.

Segundo Almeida,
podemos inferir que a opção por priorizar o IHGB nas comemorações, em
detrimento das instituições universitárias, repousou na sólida reputação
intelectual do Instituto, e do prestígio internacional desfrutado por sua
biblioteca; mas, principalmente, pelo fato de ser contemporâneo do período
imperial. Contudo, tal escolha implicava, de modo bastante explícito, na
aceitação da Memória, em detrimento da História. (ALMEIDA, 2009:21)

Ao instituto era conveniente obter o apoio do governo, historicamente o IHGB
sempre esteve sob a tutela do Estado e, sobretudo porque dependia da ajuda dos cofres
públicos e ao governo Médici lhe era conveniente que o IHGB legitimasse as
comemorações através da escrita da história. A História escrita e praticada no Instituto

34

Relatório de Atividades do IHGB, Outubro-Dezembro, 1972. P. 250-258.
Ofício nº 559, Rio de Janeiro, GB, 23 de maio de 1972. Pasta de ofícios recebidos.Fundo do
Sesquicentenário. Arquivo Nacional, RJ.
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acordava com as necessidades das comemorações. “Ao participar ativamente dos
festejos do Sesquicentenário da Independência, o IHGB assumia uma posição clara no
sistema de produção e circulação de bens simbólicos, de modo a tentar manter sua
preponderância no âmbito dos estudos sobre o passado brasileiro.” (ALMEIDA,
2009:23).

Capítulo 2
Cultura e Patriotismo: a composição da Biblioteca do
Sesquicentenário da Independência
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2.1- A composição da Biblioteca do Sesquicentenário
2.1.1- A Biblioteca no papel: convênio entre a CEC e o IHGB

No dia 26 de abril de 1972, foi publicado no Diário Oficial o convênio firmado
entre a Comissão Executiva Central (CEC) e o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro (IHGB) para a elaboração de uma Biblioteca do Sesquicentenário36.

Convênio que fazem a Comissão Executiva Central, regulada pelos Decretos
69.344, de 8 de outubro de 1971 e 69.992, de 13 de janeiro de 1972 e o
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para a aplicação de recursos no
preparo, edição e co-edição de obras e documentos alusivos à Independência
do Brasil.
Cláusula primeira – A Comissão Executiva Central entregará ao Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro a importância de Cr$ 400.000,00
(quatrocentos mil cruzeiros) para fins de edição e co-edição de livros e
documentos alusivos à Independência do Brasil, que serão selecionados pela
Subcomissão de Assuntos Culturais e aprovados pelo Presidente da Comissão
Executiva Central.

A primeira cláusula mostra a mediação na escolha dos livros, embora o presidente
do IHGB, Pedro Calmon fosse um dos integrantes da subcomissão de assuntos
culturais37, as obras ainda teriam que ser aprovadas pelo General Antônio Jorge Correa,
presidente da CEC. Nada se publicaria sem a chancela do governo representada na
pessoa de Correa.

36

O convênio abaixo transcrito foi retirado do relatório: CORRÊA, Antônio Jorge. As Comemorações do
Sesquicentenário. Biblioteca do Sesquicentenário. Número 16. Brasília, Instituto Internacional do Livro,
1972. P.109-111. O convênio pode ser lido também na Revista do IHGB, vol.295- Abril-Junho- 1972.
37
Subcomissão de assuntos culturais: Professor Pedro Calmon, Ministro Luís Gama Filho. Professor
Renato Soeiro e Professor Artur César Ferreira Reis.
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“Cláusula segunda – Os livros e documentos editados ou co-editados se destinam
à formação da ‘Biblioteca do Sesquicentenário da Independência do Brasil’ e terão um
padrão gráfico único.”

Cláusula terceira - O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro obriga-se a
editar documentos e informações sobre pessoas e fatos da Independência
brasileira, bem como estudos especiais de pesquisadores que esclareçam o
alvorecer do País, devendo se ater, particulamente, ao período de 1808 a
1825 e aos que a critério da Subcomissão de Assuntos Culturais forem
julgados úteis ao esclarecimento do processo de Independência.

Na cláusula terceira do convênio lemos a ideia da Independência como processo
no período estabelecido entre 1808 – anos da vinda da família real para o Brasil – e
1825 – ano do reconhecimento da Independência do Brasil pela ex-metropóle Portugal.

Parecia importante não deixar a imagem da Independência como apenas o Grito
do Ipiringa, embora o 7 de setembro marcasse simbolicamente a Independência, esta
deveria ser vista como um processo e não um ato precipitado de um Príncipe rebelde. A
nação soberana e una não poderia ter surgido desta forma e a decisão de D. Pedro I teria
que ser lida como um ato pensado e inevitavél diante da situação de subordinação do
Brasil frente a Portugal.

Pautando pela lista das obras que integraram a Biblioteca, além do periodo
mencionado (1808-1825), algumas obras eram sobre o tempo presente, sobre o
momento que o país vivia no ano de seu sesquicentenário.
“Cláusula quarta – O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fica constituído
em editor, vendedor e distribuidor dos livros e documentos editados ou co-editados.”
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De acordo com Silva de Almeida, constituir o IHGB como editor e distribuidor
dos livros é algo significativo, pois

o IHGB receberia recursos estatais e, à despeito da ausência de autonomia
para a escolha dos textos, poderia lucrar com a venda das publicações, ainda
que editadas em parceria com outros órgãos ou instituições. Pela análise do
convênio, depreende-se que a União teria, somente, a atribuição de chancelar
– ou não – a seleção prévia dos textos. (Almeida, 2009:67)

“Cláusula quinta - A edição ou co-edição de documentos e informações deverá
obedecer ao seguinte Plano Diretor:

I - Documentos oficiais
II - Documentos particulares
III- Documentos iconográficos
IV- Documentos musicais
V- Documentos religiosos
VI- Documento estrangeiros
VII- Estudos especias
“Cláusula sexta- As entidade abaixo relacionadas receberão, obrigatoriamente,
uma cópia de todos os livros, documentos e informações, editados ou co-editados:

-Presidência da República
- Câmara dos deputados
- Senado Federal
-Superior Tribunal Federal
-Ministério da Educação e Cultura
- Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
- Biblioteca da Comissão Executiva Central
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- Biblioteca Nacional
- Arquivo Nacional
“Cláusula sétima- Além das Instituições mencionada na cláusula anterior, o
Presidente da Comissão indicará outras entidades e pessoas, a quem deverão ser
oferecidos os livros publicados.”

As duas últimas cláusulas mostram a importância que se dava em distribuir a
Biblioteca para importantes pessoas e orgãos.

O relatório traz além do convênio a lista das dezesseis obras que inicialmente
compunham a biblioteca, D. Pedro I Proclamações, cartas e artigos, Pedro Calmon,
José Bonifácio-A Visão do Estadista, Alfredo Buzaid, Itinerário da Independência,
Eduardo Canabrava, História do Império: A elaboração da Independência, Tobias
Monteiro, Diário do Capelão da Esquadra Imperial comandada por Lord Cochrane,
Frei Manoel Moreira da Paixão e Dores, História da Independência do Brasil até o
reconhecimento pela antiga metrópole, Adolfo Varnhagen, História do Exército
Brasileiro- Perfil Militar de um Povo, Francisco Ruas, A Iconografia do Meio
Circulante do Brasil, S. dos Santos Trigueiro, O Ferro na História e na Economia do
Brasil, Edmundo Macedo Soares, Pioneiros da cultura do café na era da
Independência, Gilberto Ferrez, Opera Omnia de Oswaldo Cruz, Dragões da
Independência- Tradição e História, Alcides Tomaz de Aquino Filho, As Quatro
Coroas de D. Pedro I, Sérgio Correa da Costa, A Independência na Imprensa Francesa,
Aurélio de Lyra Tavares, Uma filha de D. Pedro- D. Maria Amélia, Sílvia Lacerda
Martins de Almeida, As Comemorações do Sesquicentenário, Antônio Jorge Correa.
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Além das dezesseis obras que constam no relatório, a Biblioteca Nacional no Rio
de Janeiro, possui uma obra, A Guarda de honra do Príncipe Dom Pedro na viagem de
São Paulo: testemunhas do Grito do Ipiranga de Manuel Xavier de Vasconcellos
Pedrosa, identificada como o volume 17 da Biblioteca do Sesquicentenário.
Tais obras deveriam ser “distribuída a todas as bibliotecas do País.” Desta forma,
vemos que a ideia da formação da Biblioteca era a circulação dos livros por todo o
Brasil e não um simples depósito de obras sobre a Independência. Pautado na ideia de
integração nacional abranger todo o território brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste,
era o objetivo de inúmeros eventos programados pela Comissão.
O relatório também anuncia que outros volumes foram inseridos, “a fim de que a
Biblioteca do Sesquicentenário, oferecida aos estudiosos, transmita-lhe, no presente, e
leve às gerações sucessivas, a mensagem de cultura e de patriotismo que a inspirou”.
(CORRÊA, 1972:111). Entre as obras que serão inseridas destaca-se a obra “História da
Independência, em 4 volumes, organizada sob os auspícios da Comissão e coordenada
pelo Acadêmico Josué Montello.” Neste trecho temos a projeção para o futuro e a
vontade de eternizar as comemorações, a Biblioteca tinha como objetivo levar
mensagens para as gerações que não viveriam o sesquicentenário, mas o conheceria
através dos livros.

2.1.2 Ofícios: elaboração e distribuição das obras
Por meio dos ofícios expedidos pela Comissão Central das Comemorações
intenta-se melhor compreender a execução da Biblioteca do Sesquicentenário. Neles é
possível ler os acordos, convites e sugestões de livros para compor a aludida biblioteca.
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Em carta enviada por Josué Montello para Antonio Corrêa, encontramos como
teve origem a obra História da Independência. Na carta Montello escreve que em abril
próximo (1972) espera fazer chegar às mãos do general um dos primeiros exemplares
do livro. Montello explica que foi consultado por Décio de Abreu, editor da Casa do
Livro, sobre a ideia de uma obra comemorativa ao que sugeriu uma obra coletiva “a
cargo das mais ilustres personalidades da moderna historiografia brasileira e que
pudesse constituir, sôbre o fato capital de nossa vida como Nação, uma nova visão
objetiva”. Montello escreve ainda que a obra já estava em fase final de execução
“devendo constituir, do ponto vista cultural e gráfico, um dos pontos altos das
comemorações inspiradas por nosso orgulho de brasileiros”.

Josué Montello nasceu em São Luís do Maranhão, era um autodidata, autor de
uma vasta obra que inclui livros de história, educação, romances, ensaios, novelas,
peças teatrais, crônicas e livros para o público infanto-juvenil. Montello era membro da
Academia Brasileira de Letras desde 1954, membro efetivo do IHGB e Doutor Honoris
Causa pela Universidade Federal do Maranhão. O escritor exerceu vários cargos
importantes, entre eles foi Diretor da Biblioteca Nacional em 1947 e subchefe da Casa
Civil durante o governo de Juscelino Kubitschek. Autor premiado, Josué Montello
também fundou o Museu Histórico e Geográfico do Maranhão e o Museu da Républica,
Palácio do Catete no Rio de Janeiro, do qual foi diretor. Á época das comemorações
Montello era o presidente do Conselho Federal de Cultura, órgão que também foi
fundado por ele.

Com base na resumida trajetória de Montello acima apresentada é possível
perceber que esse escritor, historiador e teatrólogo brasileiro, sempre esteve envolvido
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no meio cultural e intelectual do país e também esteve próximo do governo vigente em
vários momentos.

Correa responde Montello acusando o recebimento da carta e exaltando a
iniciativa, nas palavras do general,

das muitas colaborações que temos recebido para que os elevados propósitos
cívicos e patrióticos do Decreto nº 69.344, sejam atingidos, creia, o ilustre
patrício, ter sido a sua, uma das que mais nos comoveu e nos entusiasmou,
sobretudo pelo valor intrínseco da obra.38

O general Correa se mostra entusiasmado com a obra em carta escrita a Pedro
Calmon. Correa encaminha a carta de Montello à Calmon e solicita que seja estudada a
possibilidade de se fazer a entrega de um exemplar, em encadernação de luxo ao
Presidente Médici, no dia 20 de abril, véspera da abertura oficial dos festejos do
Sesquicentenário. Ao que Correa conclui: “Acredito, estimado Professor, que essa
oferta seria uma das maiores dádivas, que nós brasileiros poderíamos dar àquele que
conduz com tanta dignidade e sabedoria os destinos do país”.

Atendendo ao pedido de Correa, Josué Montello responde a Calmon que dois
exemplares especiais estão sendo impressos e encadernados em pergaminho, um para o
Presidente Médici e o outro ao Presidente português Américo Thomaz. Este último,
Montello sugere que poderia ser entregue ao presidente português pelo presidente
brasileiro. Os dois exemplares fazem parte de uma tiragem especial da obra, no formato
37/27 cm, a obra comum tem o formato 32/22 cm. Montello escreve que “desse modo,
creio ter atendido aos desejos – que para nós são ordens- do ilustre Presidente da
Comissão Executiva Central”. Montello prossegue a carta com a seguinte sugestão:
38

As três cartas citadas estão na pasta dos ofícios expedidos. Pasta 1. Fundo do Sesquicentenário.
Arquivo Nacional, RJ.
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Como a obra em questão há de ser, no plano bibliográfico, tanto por seu valor
cultural quanto por sua monumentalidade, altamente significativa para o
sesquicentenário que estamos comemorando, quero fazer um oferecimento,
na hipótese de não estar sendo preparado trabalho análogo por parte da
Comissão.

A minha História da Independência do Brasil estará em máquina, para
impressão (...). Sendo assim, poder-se-ia examinar a possibilidade de fazer-se
uma parte dessa impressão com a declaração expressa: “Sob os auspícios da
Comissão do Sesquicentenário da Independência do Brasil” 39.

Os exemplares pertenceriam à Comissão para que fossem entregues as autoridades
e convidados. Montello acrescenta que a tiragem da obra seria de 5.000 (cinco mil)
exemplares, em formato 32/22 cm. E 1.000 (um mil) exemplares especiais, no formato
37/27 cm, além de dois em pergaminho, para os presidentes.

O ofício nº 277, assinado pelo general Corrêa em resposta a um orçamento de
1000 coleções da obra História da Independência do Brasil, autoriza inicialmente a
edição de 200 coleções da obra no valor de Cr$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil
cruzeiros). Corrêa afirma que posteriormente quando a CEC for contemplada com
verbas do Poder Executivo será autorizada a edição de mais 300 coleções40.

O ofício acima citado nos mostra que a proposta de Montello foi aceita pela CEC
e a impressão de inúmeros exemplares foi financiada pela comissão. A quantia
destinada para a impressão de 200 coleções- pois a obra é composta de 4 volumescento e dezesseis mil cruzeiros, é uma quantia alta em relação aos quatrocentos mil
cruzeiros estabelecidos no convênio com IHGB para a publicação da Biblioteca. E ainda
seria necessário liberar cento e setenta quatro mil cruzeiros, para a edição de outras 300
39

Carta enviada por Josué Montello ao Professor Pedro Calmon, datada de 14 de janeiro de 1972. Pasta
ofícios. Fundo do Sesquicentenário. Arquivo Nacional, RJ.
40
Ofício datado de 7 de março de 1972, Rio de Janeiro, GB. Assunto: Publicação- Autorizo. Pasta ofícios
expedidos. Fundo do Sesquicentenário. Arquivo Nacional, RJ.
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coleções. Com base no valor citado para edição das 200 coleções, no total seriam Cr$
290.000,00 (duzentos e noventa mil cruzeiros) para as 500 coleções.

Neste sentido, pode-se concluir que a obra coletiva organizada por Montello
obteve uma aceitação muito grande por parte da Comissão Central, inclusive com apoio
financeiro a publicação. Essa aceitação e apoio financeiro refletem na difusão da obra
História da Independência que foi amplamente promovida pelo governo. Embora não
faça parte da lista oficial, das dezesseis obras que inicialmente são citadas na lista da
biblioteca, a obra é destacada no relatório e através dos ofícios expedidos é possível
notar que a sua distribuição foi realizada pelos membros da CEC.

Uma imensa lista de instituições aparece nos ofícios41, nesta lista a entrega da
obra é anunciada. Neste ofício a CEC envia a obra como forma de agradecimento a
participação e colaboração das instituições nas comemorações, junto como a obra para
algumas instituições são remetidas também medalhas comemorativas. Desta forma além
da divulgação da obra podemos identificar as inúmeras instituições que de alguma
forma apoiaram o governo nas Comemorações do Sesquicentenário.

A obra coletiva foi encaminhada para inúmeras instituições, para serem entregues
as suas respectivas bibliotecas42. 200 exemplares foram enviados ao Ministro da

41

Pasta de ofícios expedidos. Fundo de Sesquicentenário, Arquivo Nacional, RJ.
A obra foi enviada: Ao centro de estudos do Hospital Estadual Lourenço Jorge, ao Instituto de
Professores Públicos e Particulares onde a obra foi oferecida como prêmio ao concurso de monografias,
6 exemplares enviados para o Presidente da Aeronáutica na CEC, Brigadeiro Paulo Salema Garção
Ribeiro, para serem entregues às bibliotecas das escolas e colégios desse Ministério, 8 exemplares
enviados ao representante da Marinha na CEC, Almirante José Useda de Oliveira, para serem entregues
às bibliotecas das escolas e colégios desse Ministério, General Alfredo Américo da Silva, presidente da
Companhia Siderúrgica Nacional, ao presidente do Banco Nacional de Habitação, 2 exemplares ao
General Jonas Correa, do Instituto Geográfico e Histórico Militar do Brasil,Presidente da Associação
Brasileira de Rádio e Televisão, Dr. Eugênio Afonso Silva, Presidente da Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão, ao Presidente da Associação Brasileira de Impressa, Acadêmico Adonias
Aguiar Filho , ao Presidente da Agência Nacional, Dr. Arnaldo Cavalcanti Lacombe, a administração da
Biblioteca Nacional, ao Instituto Histórico de Petrópolis, 10 exemplares para o chefe de gabinete do
42
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Educação e Cultura Jarbas Gonçalves Passarinho, “a fim de que sejam distribuídas às
bibliotecas públicas do país, sob o elevado critério de vossa exa.”. A lista é extensa (ver
nota 30) e contribui para pensar a devida dimensão da distribuição de tal obra. As obras
distribuídas provavelmente são as 500 coleções editadas pela CEC. Para além dessas
instituições outro ofício indica o envio da obra para uma lista de militares43.

A História da Independência parece ter atingido o objetivo de divulgação, o livro
pode ser encontrado em três bibliotecas públicas de Goiânia 44, enquanto algumas obras
não foram localizadas nem mesmo no Arquivo Nacional, Rio de Janeiro.

Outras duas obras que compõe a biblioteca, além da coletânea de Montello, foram
publicadas pela Editora A Casa do Livro, são elas: As quatro Coroas de D. Pedro I e A
Independência na Imprensa Francesa. Os dois livros trazem na quarta capa um anúncio
da obra História da Independência, com os seguintes dizeres:

A mais completa História da Independência do Brasil. Em quatro volumes,
no formato 30x22 cm, com um total de 1.100 páginas, esta é a mais
atualizada obra sobre a Independência, desde seus antecedentes no século
XVIII até o reconhecimento em 1825. Escrita por 25 especialistas, sob a
direção de Josué Montello, impressa em papel de primeira qualidade,

Ministro do Exército/Rio, Sérgio de Ary Pires, para serem entregues às bibliotecas das escolas e colégios
desse Ministério, ao Ministro do Planejamento e Coordenação, João Paulo dos Reis Velloso, ao Chefe do
Estado Maior do Exército, General Breno Borges Fortes e também ao Ministro do Exército General
Orlando Geisel.
43

Pasta de Ofícios expedidos. Fundo do Sesquicentenário, Arquivo Nacional, RJ. Ofício nº 798-CEC, 13 de
novembro de 1972, Rio de Janeiro, Guanabara. Destinatários: Gen. Isaac Nahon, Gen. Rodrigo Octávio
Jordão Ramos, Gen. Breno Borges Fortes, Gen. Humberto de Souza Mello, Gen. Dirceu de Araújo
Nogueira, Gen. Vicente de Paulo Coutinho, Gen. Oscar Luiz da Silva, Gen. Sylvio Couto Coelho da Frota,
Gen. João Bina Machado, Gen. Walter de Menezes Paes, Gen. Ramiro Tavares Gonçalves, Gen. Álvaro
Cardoso, Gen. Augusto José Presgrave, Gen. Dilermando Gomes Monteiro, Gen. Abdon Senna, Gen.
Fernando Belfort Bethlem, Gen. Rubem Continentino Dias Ribeiro, Gen. Fritz de Azevedo Manso, Gen.
José de Azevedo Silva, Gen. Ariel Pacca, Gen. Carlos de Meira Mattos, Gen. Milton Tavares de Souza,
Gen. Heitor Fontoura Moraes, Gen. Bento José Bandeira de Mello, Gen. Benedito Maia Pinto de
Almeida, Gen. Ernani Ayrosa da Silva, Gen. Francisco de Mattos Junior.
44
Bibliotecas visitadas: Biblioteca Municipal Cora Coralina, Setor Campinas. Biblioteca Marietta Teles
Machado, Setor Universitário e Biblioteca Estadual Pio Vargas, Centro.
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contendo 500 ilustrações fora de texto e 32 páginas a cores, constitui-se o
grande monumento bibliográfico do Sesquicentenário, indispensável a toda e
qualquer biblioteca.

A propaganda mostra que a editora apostava em seu empreendimento não
medindo palavras ao anunciá-lo como a mais completa história da Independência e
também qualificá-lo como monumento bibliográfico do Sesquicentenário. Essa
autoconfiança pode ser em parte explicada pelo apoio obtido pela comissão das
comemorações, a publicação de inúmeros exemplares financiados pela CEC já garantia
o lugar da obra em várias instituições e bibliotecas.

O livro Brasil 150 anos de Independência do Brasil, editado pela Divulbrás
embora não faça parte da Biblioteca também consta nos ofícios. A obra organizada por
Agenor Bandeira de Mello, diretor da Divulbrás, consiste em um resumo histórico e
documentário da atualidade brasileira. Agenor Bandeira de Melo enviou um exemplar
do livro ao General Correa. O general respondeu agradecendo a gentileza e aceitando
uma proposta anterior. De acordo com Correa “ por se tratar de uma publicação de
grande utilidade para a troca de correspondência oficial, informo a V Sa aceitar sua a
oferta de 100 exemplares (...)”

Em outro oficío remetido ao Diretor da Divulbrás ( Bandeira de Melo), Antonio
Corrêa

acusa o recebimento dos 100 exemplares da obra acima citada, sendo 2

exemplares especiais destinados ao Presidente e ao Vice-Presidente da República
enquanto que os outros exemplares deveriam ser distribuídos as autoridades federais e
estaduais.45

45

Pasta de ofícios expedidos, Pasta 1, 1 A e 1 B. Fundo do Sesquicentenário da Independência. Arquivo
Nacional, RJ.
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A distribuição do livro Brasil 150 anos de Independência para as autoridades é
confirmada através de ofícios de envio da obra e outros de agradecimento por parte de
quem a recebeu.

Figura 2 e 3- à esquerda: Livro Brasil 150 anos de Independência, Ed. Divulbrás. 1972. À direita
Fundo do Sesquicentenário, pasta 8B.

A capa do livro Brasil 150 anos de Independência (fig.2), traz as imagens de D.
Pedro I e de Médici assim como os brasões de 1822 e 1972. Como documentário
histórico a escolha de tais imagens se justifica como sendo a história do Brasil de D.
Pedro I à Médici, mas a imagem também reforça a ideia de identificação entre os dois
governantes, tal analogia foi amplamente utilizada nas comemorações, como se pode
verificar através da figura 3, que consta no arquivo do fundo do sesquicentenário. Essa
mesma imagem foi utilizada em moedas comemorativas, selos e propagandas. A
imagem dos dois governantes além da analogia entre os dois personagens também
mostra a aproximação entre os dois tempos.
A referência ao livro da Divulbrás se faz no sentido de mostrar a iniciativa de
editoras na elaboração de obras comemorativas e também o desejo de que estas fossem
percebidas pela CEC. O livro Brasil 150 anos da Independência e também a obra
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coletiva organizada por Josué Montello, História da Independência como foi
apresentado nos ofícios, foram iniciativas independentes de pessoas e instituições civis
que queriam participar das festividades. A obra de Montello, como percebido nas
correspondências obteve aprovação da CEC chegando a ser financiada e citada no
relatório além de promovida a sua distribuição.
Tais iniciativas vão ao encontro d a tese defendida por Janaína Martins Cordeiro
sobre o consenso e consentimento nas Comemorações do Sesquicentenário46. A respeito
da participação de civis nas comemorações Cordeiro afirma que
mas que uma relação entre militares poderosos e civis indefesos, as relações
entre sociedade civil e a ditadura envolviam negociações, jogos de interesses
e de prestígio, projetos, concepções de história e Nação em comum.
Demonstra a existência de um profícuo diálogo entre determinados setores da
sociedade (...) e a ditadura. (CORDEIRO, 2012:195)

No relatório As comemorações do Sesquicentenário, Correa agradece “a
colaboração sempre pronta e espontânea dos Poderes Legislativo e Judiciários. A
inestimável participação do empresariado nacional e a excelente publicidade da
imprensa” (CORREA, 1972). Esse agradecimento corrobora com a tese de Cordeiro, na
qual Cordeiro mostra que o regime contava com apoio de alguns seguimentos da
sociedade.
Os ofícios expedidos também trazem informações sobre outros livros. Em ofício
datado de 2 de maio de 1972, enviado ao General Edmundo de Macedo Soares assinado
pelo General Antonio Jorge Corrêa, lê-se sobre a proposta enviada para confecção do
livro sobre a siderurgia nacional,

46

Sobre consenso e consentimento nas comemorações ver: Cordeiro, Janaína Martins, Lembrar o
passado, festejar o presente: as comemorações do Sesquicentenário da Independência entre consenso e
consentimento (1972). Tese de doutoramento em história, UFF, 2012.
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em empreendimentos desse porte (edição de uma colêtanea de documentos
brasileiros) não poderia faltar um documento sobre a siderurgia, cuja
importância nos fastos brasileiros é escusado ressaltar.
Sendo V Exa reconhecida autoridade na matéria, muito estimariamos contar
com sua valiosa colaboração na iniciativa, que idealizamos sob forma de
preparo de um livro sobre nossa siderurgia, sua influência na história, na
civilização e na cultura brasileira.47

Através desse ofício é possível identificar que embora o IHGB fosse responsável
pela Biblioteca, o governo, na pessoa do General Antônio Correa, tinham autonomia
para sugerir assuntos e também indicar autores. Neste mesmo ofício temos também a
informação de que o CEC já teria mantido entendimentos com a Companhia Siderúrgica
Nacional (CNS), na pessoa do General Alfredo Américo da Silva, e a companhia se
incumbiu da confecção material do referido livro, “ associando-se desta forma ao maior
brilhantismo das comemorações nacionais do Sesquicentenário.”

O convite foi aceito por Edmundo Macedo Soares e se materializou na forma do
livro O Ferro na História e na Economia do Brasil. O documento acima citado indica o
financiamento de livros da Biblioteca por empresas. Ainda que a empresa em questão
(CSN) 48 fosse estatal e dirigida por um general, o financiamento sugere que mais que os
Cr$ 400.000,00 indicados no convênio foram gastos na elaboração da Biblioteca. Em
outro ofício49, o Gen. Antônio Correa em nome da Comissão das comemorações
agradece a contribuição da Companhia Siderúrgica na realização dos festejos, entre elas
a subvenção de parte do folheto “Pequena História da Independência” e do livro O
Ferro na História e Economia do Brasil.
47

Ofício sem número, de 2 de maio de 1972, Rio de Janeiro, Guanabara. Pasta de ofícios expedidos 1,
Fundo do Sesquicentenário da Independência, Rio de Janeiro.
48
A Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 9 de abril de 1941 pelo então presidente Getúlio
Vargas, iniciou suas operações em 1º de outubro de 1946. Como primeira produtora integrada de aços
planos no Brasil, a CSN é um marco no processo brasileiro de industrialização. A CSN foi privatizada em
1993. Fonte: http://www.csn.com.br
49
Ofício nº 773- CEC, Rio de Janeiro, GB, 2 de outubro de 1972. Pasta de Ofícios expedidos, Arquivo
Nacional,RJ.
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A Companhia Siderúrgica Nacional “se incumbiu da confecção” e financiou a
obra. A CNS era presidida pelo General Alfredo Américo, mostrando assim o comando
dos militares nas áreas que eram importantes para o projeto de progresso do Brasil. A
siderurgia era um dos principais meios para promover o desenvolvimento, sendo
importante ressaltar o seu papel na história nacional e justificar os grandes
investimentos feito na aréa.

A participação de outros estados brasileiros além do Estado da Guanabara e São
Paulo pode ser lida no ofício número 556, de maio de 1972. O ofício foi enviado para
Pedro Calmon pelo Coronel Luiz José Torres Marques, neste o Cel. encaminha a lista
de livros selecionados pelas Comissões Estaduais da Bahia, de Alagoas e de Santa
Catarina para integrar a Biblioteca.Infelizmente o anexo em que estaria relacionadas as
obras não consta no arquivo, desta forma não nos é possível averiguar que obras seriam
essas e se tais livros foram incluídos ou não na seleção definitiva.50 A menção a esse
ofício se dá no sentido de indicar que os estados participaram da indicação de livros,
embora não se possa verificar a aceitação das sugestões enviadas.

O livro Dragões da Independência foi aprovado com o orçamento de Cr$
29.000,00 (vinte e nove mil cruzeiros) para impressão de 3000 exemplares. Tais dados
podem ser lidos no ofício de Antonio Corrêa remetido ao diretor da Biblioteca do
Exército, Waldir da Costa Godolphim. O ofício informa que a obra constará na
Biblioteca e como tal deveria ser impresso sobre a coordenação de Calmon. Anterior a
esse ofício temos o envio por parte de Godolphim de uma tomada de preço para
impressão da referida obra. O livro foi publicado pela Biblioteca do Exército e impresso
na Cia Brasileira de Artes Gráficas.
50

Pasta de Ofícios expedidos. Fundo do Sesquicentenário da Independência, Arquivo Nacional, Rio de
Janeiro.
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Na ocasião da reedição de Dragões da Independência, Aquino Filho, autor da
obra, relembrou como de uma obrigação militar surgiu o livro. Alcides Tomaz de
Aquino Filho era capitão e pertencia aos dragões da Independência.
Em 1972, éramos o secretário do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas,
Dragões da Independência, e tínhamos como dever funcional manter em dia o
registro histórico da Unidade. O comandante na época, coronel Ernani Jorge
Corrêa, determinou que fosse feito um resumo da história do Regimento para
ser distribuído à tropa como meio auxiliar de instrução (...).Este livro
começou a ser escrito no ano de 1908, quando das comemorações do
centenário da criação da mais antiga e tradicional Unidade do Exército
Brasileiro. No ano de 1972 comemorávamos o sesquicentenário da nossa
independência. O coronel Corrêa mostrou nosso trabalho a seu irmão, general
de

exército

Antônio

Jorge

Corrêa,

ex- integrante dos Dragões da Independência e que era na época o Presidente
Executivo da Comissão Central encarregada das comemorações do
Sesquicentenário da Independência. [grifo meu] O coronel passou também
nosso resumo ao professor Pedro Calmon, presidente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro e Presidente da Subcomissão de Assuntos Culturais da
referida Comissão. Tivemos, então, uma entrevista no Rio de Janeiro com o
professor Calmon, que além de anotar algumas corrigendas, ainda nos honrou
com o seu prefácio.
O nosso resumo acabou tornando-se livro, com a interveniência da
Biblioteca do Exército, através do seu diretor na época, coronel Waldir da
Costa Goldolphim, sendo editado como o volume 12 da coleção Biblioteca
do Sesquicentenário da Independência. Foram 3.000 exemplares distribuídos
gratuitamente pela Comissão Executiva Central e pelo 1º Regimento de
Cavalaria de Guardas. Foi lançado oficialmente no dia 13 de maio de 1973,
quando o Regimento festejava seu 165º aniversário 51.

A citação é longa, no entanto auxilia a compreender o processo de produção do
livro Dragões da Independência, revelando os atores envolvidos e como as redes de
sociabilidade e também de parentesco provavelmente exerceram influência na
publicação da obra. O general Ernani Jorge Correa, comandante do regimento dos
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Texto retirado do site: http://www.aman62.com/livroAquinoPre.htm. Consultado em 10 de outubro
de 2012.
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Dragões da Independência, foi quem apresentou o livro ao irmão, o general Antônio
Jorge Correa, ex-dragão da independência e presidente da CEC.

Maria de Lourdes Janotti ao tratar da historiografia afirma que
conquanto a difusão dos livros de História esteja sujeita, como a dos demais
ramos do saber, às condições do mercado editorial e à ligação dos seus
autores a um grupo privado, institucional ou político de influência
reconhecida. A História absorvida influirá na maneira como os indivíduos
estabelecerão suas relações como o Estado e a sociedade. Neste campo
movediço, cruzam-se os interesses ideológicos, resultando disso a maior ou
menor difusão de determinadas obras. (Janotti: 1998,121).

Embora o IHGB fosse responsável por essa seleção, alguns livros foram indicados
para publicação. O livro O Ferro na história e na Economia do Brasil, é exemplo dessa
indicação, visto que o próprio General Antônio Jorge Correa convidou o autor a
escrevê-lo no intuito de compor a Biblioteca, a indicação do presidente da CEC pode ser
vista como uma ordem, visto que a palavra final sobre a publicação dos livros era do
general Correa. Também o livro Dragões da Independência é um caso exemplar, pois
chegou às mãos de Calmon por meio de indicação do irmão do presidente da Comissão
Executiva das Comemorações.

Os livros Iconografia do meio circulante do Brasil editado sob os auspícios do
Banco Central e O Ferro na história e na economia do Brasil, edição patrocinada pela
Companhia Siderúrgica Nacional também foram enviados a diversos militares como
pode ser lido no ofício nº 797-CEC52.
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No ofício consta como destinatários: Gen. Orlando Geisel, Gen. Isaac Nahon, Gen. Arthur Duarte
Candal Fonseca, Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, Gen. Breno Borges Fortes, Gen. João Bina
Machado, Gen. Humberto de Souza Mello, Gen. Dirceu de Araújo Nogueira, Gen. Vicente de Paulo
Coutinho, Gen. Oscar Luiz da Silva, Gen. Sylvio Couto Coelho da Frota, Gen. Walter Pires de Carvalho,
Gen. Ramiro Tavares Gonçalves, Gen. Álvaro Cardoso,Gen. Euler Bentes Monteiro,Gen. Moacyr Marcelo
Potiguara,Gen. Celso de Azevedo Daltro Santos,Gen. José Alves Martins,Gen. Gastão Fernando
Souto,Gen. Ayrton Ribeiro, Gen. Luiz Serff Sellman, Cel. Sergio de Ary Pires,Cel. Antonio Padilha, Cel.
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Através de um ofício tem-se a informação que a coletânea de correspondências e
manifestos de D. Pedro I seria o volume inicial da Biblioteca. O livro foi editado com o
nome de D. Pedro I-Proclamações, cartas e artigos, foi assinado por Pedro Calmon.

Em ofício datado de 13 de março de 1972, Antônio Jorge Correa responde ao
Almirante Álvaro Alberto de Mota e Silva, Presidente do Diretório Central da Liga de
Defesa Nacional, a respeito da comemoração do Centenário de nascimento de Oswaldo
Cruz que deveria ser realizada pela CEC do Sesquicentenário. Esse ofício esclarece a
reedição do livro Oswaldo Cruz - Opera Omnia. As homenagens a Oswaldo Cruz
constavam no programa oficial das comemorações.

Não encontramos nos ofícios informação a respeito da reedição das obras História
da Independência de Varnhagen publicada pela primeira vez em 1916 e História do
Império de Tobias Monteiro, publicada em 1927, mas a escolha dessas obras se justifica
por serem obras de referência na historiografia nacional. Os livros citados também tem
uma ligação direta com IHGB, o texto de Varnhagen, por exemplo, foi anotado pelo
Barão de Rio Branco e por uma comissão do IHGB em sua primeira edição em 1916.
As duas obras configuram uma importante fonte sobre a Independência, tendo sido
referenciadas por vários autores dos artigos que compõem a já citada História da
Independência, organizada por Montello. As constantes referências revelam que as
obras constituíam marcos na escrita da história nacional, mesmo tanto tempo após a
publicação original.

Danilo Venturini, Ten. Cel. Armando Luis Paiva Chaves, Gen. José de Azevedo Silva, Gen. Ariel Pacca,
Gen. Milton Tavares de Souza, Gen. Benedicto Maia Pinto de Almeida, Gen. Ernani Ayrosa da Silva, Gen.
Francisco de Mattos Junior, Dr. Ruy de Lima Pessoa, Dr. Carlos de Paiva Ronco, Srª Eufrozina Barreto
Gomes,Dr. Gerardo Dantas Barreto, Dr. Rubens Rodrigues dos Santos.
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Não encontrei a edição do sesquicentenário da Independência do livro Diário do
Capelão da Esquadra Imperial comandada por Lord Cochrane, escrito pelo Frei
Manoel Moreira da Paixão e Dores, mas na edição de 1940, pode ser encontrada a
explicação do porque este livro veio a ser o quinto volume da coleção. Na introdução
escrita por Rodolfo Garcia, este afirma que o livro “é um documento importante para a
História dessa empresa gloriosa, que foi a libertação da Baia e do Maranhão do jugo
luso e da adesão daquelas Províncias á causa da Independência do Brasil”. O livro
ressalta as lutas e as forças armadas envolvidas na libertação da Pátria.

As obras que compõem a biblioteca misturam presente, passado e futuro de forma
a contar uma história da Independência que se queria momento de fundação da nação
soberana e também prestigiar o presente, continuação e consolidação da obra de D.
Pedro I pelas mãos dos militares. Através das obras tenta-se “convencer que a
representação do passado é verdadeira”. O passado é representado pelos acontecimentos
de 1822, retratado através dos livros reeditados. As obras escritas em 1972 fazem a
ligação passado/presente, em tais obras mesmo que se escreva sobre fatos de 1822, o
presente está sempre sendo mencionado e o futuro é visto como promessa, como nos
livros sobre a siderurgia no qual se fala do presente, mas se projeta um futuro promissor
em que o progresso do Brasil iniciado por D. Pedro I e continuado pelo governo militar
seria concretizado.

2.2 – Ideia de Biblioteca: completude de conhecimento e externalização
de memória
A Biblioteca do Sesquicentenário não constituía um espaço físico, o nome
Biblioteca do Sesquicentenário da Independência do Brasil foi dado à coleção de livros
que foram publicados na ocasião das Comemorações.
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A palavra “biblioteca” tem sua origem do grego biblíon (livro) e teke (caixa,
depósito), logo biblioteca seria um depósito de livros. (HOUAISS, 2001). Na definição
do dicionário Aurélio, biblioteca significa “coleção pública ou privada de livros e
documentos congêneres, organizada para o estudo, leitura e consulta” (AURELIO,
2010). Na biblioteca em questão, a do Sesquicentenário, o depósito de livros não era no
sentido de um lugar concreto e imóvel e sim de vários lugares que armazenariam esses
livros, visto que a coleção deveria ser doada a várias bibliotecas do país.

A coleção do Sesquicentenário se insere na concepção de Eliane Dutra, na qual
biblioteca é lida como reunião de livros, lugar ainda que imaterial, onde a acumulação
de livros foi articulada com um sentido. O sentido da Biblioteca é o de comemorar e
eternizar o regime, registrar os festejos e perpetuar uma determinada memória da
Independência.

Christian Jacob afirma que o “primeiro pressuposto ligado à aparição das
bibliotecas é a confiança no poder e o valor instrumental dos livros, como lugar onde se
armazena saber, conhecimentos práticos e técnicos de sabedoria, de verdade, de um
estado da língua, de uma memória social”. (JACOB, 2003:55). A coleção de livros é
vista como instrumento intelectual, como um dispositivo de externalização de memória
e conhecimento. O general Correa afirma que a Biblioteca pode ser comparada a um
monumento, desta forma vê-se que era atribuído aos livros poder e valor, assim como
escreve Jacob.
“Um segundo pressuposto da emergência do conceito de biblioteca é que a
acumulação dos livros produzem efeitos específicos, não redutíveis a adição dos efeitos
de cada livro isoladamente” (JACOB, 2003:56). Reunir livros e nomeá-los como
biblioteca, tinha como intuito produzir um efeito, a partir da ideia de se contar a história
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da Independência aproveita-se para contar uma história do presente, das forças armadas
e da comemoração. Os livros que tratam de assuntos que não a Independência em si,
sozinhos, não pertencendo a uma coleção poderiam não produzir o efeito desejado.

Eliana Dutra ao escrever sobre coleções e bibliotecas afirma que

a desaparecida biblioteca de Alexandria, fundada no século III a. C.,
originada do sonho de Ptolomeu Filadelfo de reunir todos os livros e todo o
saber do mundo, foi a matriz da associação emblemática entre a ideia de
biblioteca e coleção, e a de totalização e completude do conhecimento, a qual
avançou do mundo antigo até a modernidade, e se concretizou , sobretudo a
partir de iniciativas intelectuais, alimentados também, por sua vez, pelo
sonho de um conhecimento universal e exaustivo.(DUTRA,2006: 299)

Conforme é ressaltado por Dutra, a ideia de completude do conhecimento avançou
até a modernidade, com base nessa afirmação pode-se inferir que a biblioteca do
sesquicentenário, também pretendia levar ao conhecimento do público leitor uma visão
completa da história da Independência e dos seus 150 anos. A grande aceitação da obra
de Montello pela CEC pode ser atribuída a essa sua característica, afinal a obra aborda o
período de 1808 até 1825, sob os mais variados aspectos. Esse recorte temporal é o que
está estipulado no convênio, mostrando que a Biblioteca deveria explicar todo o
processo que levou a emancipação, bem como o que ocorreu depois do grito do
Ipiranga.
O nome da Biblioteca ilustra os livros que a integra. A biblioteca é do
sesquicentenário, 1972, e não unicamente da Independência. Portanto as obras visam
retratar esse dois períodos, algumas obras reportam ao fato Independência em si,
enquanto outras estabelecem um paralelo com o fato, mas versam sobre a situação
brasileira no ano das comemorações.
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De acordo com Lilia Schwarcz, “as bibliotecas de perto são sempre frágeis e
sujeitas a toda ordem de perigos”, esses perigos seriam da ordem dos desastres naturais,
corrosão e perca das obras pelo tempo, “mas de longe surgem indestrutíveis como se
garantissem cultura, tradição, erudição e reconhecimento.” (SCHWARCZ, 2006). Essa
concepção pode ser aplicada em relação à coleção Biblioteca, pois ao que indica os
documentos e ofícios, cultura, tradição e reconhecimento estão entre os objetivos seus
objetivos, assim como o desejo ser eterna.

As coleções de livros, segundo Maria Rita Toledo,são compreendidas como
modalidade específica de impresso, pois “é fruto da seleção e adaptação do conjunto de
textos e autores, assim como da prescrição de seus usos em um programa para formação
do leitor destinatário da coleção” (Toledo, 2010:140). A coleção Biblioteca do
Sesquicentenário assim como outras coleções, prescreve seu uso, visto que a própria
ordem em que os livros são lançados e os temas abordados moldam a percepção do
leitor a respeito do acontecimento Independência, fabricando heróis e elegendo também
o que se deveria lembrar do regime vigente.

As proposições utilizadas por Dutra explicam que

as coleções, ou bibliotecas, materializam-se em compilações de autores
sobre um mesmo tema, em obras de um mesmo gênero ou destinação
reunidas em série, ou compartilhando traços materiais uniformes, em obras
com características comuns e publicadas por um mesmo editor. (DUTRA,
2006:300)

A primeira vista a Biblioteca do Sesquicentenário parece se diferir em relação a
outras coleções e bibliotecas. Pois, embora se encaixe em algumas das definições
utilizadas por Dutra, as obras da Biblioteca foram publicadas em parceria com
diferentes editoras, e nota-se uma pequena variação quanto ao padrão gráfico e os
78

formatos. Em alguns casos as obras já seriam lançadas por editoras e passaram a
integrar a coleção, como nos seguintes exemplos: O livro Itinerário da Independência,
de Eduardo Canabrava é o volume 151 da Coleção Documentos Brasileiros, da editora
José Olympio. Da mesma edição foi impressa uma tiragem especial para compor o
volume 3 da Biblioteca. O livro Uma Filha de D. Pedro I, Dona Maria Amélia, é o
volume 354 da coleção Brasiliana e também o volume 15 da Biblioteca. Mas tais
elementos não descaracteriza sua função de coleção como completude de conhecimento
e de articulação de livros com um sentido pré-estabelecido.

A diversidade de editoras é explicada na medida em que o empreendimento
Biblioteca obteve a cooperação de diferentes pessoas e instituições, como visto, Josué
Montello, a editora A Casa do Livro, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Biblioteca
do Exército foram alguns desses colaboradores. Apesar de partirem de lugares distintos,
as obras passavam pelo crivo de Pedro Calmon e por último do general Corrêa,
correspondendo, portanto ao mesmo editor.

No que se refere ao padrão gráfico único, apesar desse elemento constar na
cláusula segunda do convênio e ser uma característica importante nas coleções e
bibliotecas, essa não parecia ser a principal preocupação dos organizadores da
Biblioteca. A Biblioteca do Sesquicentenário apesar de possuir características em
comum, como o logotipo das comemorações, possui algumas variações nas capas.

A maioria das capas da Biblioteca possuem as mesmas características, como o uso
da mesma fonte tipográfica, uma fonte sem serifa53, que é uma característica moderna,
as letras em caixa alta (maiúscula) e a recorrência das cores da bandeira nacional
brasileira, verde, amarelo, azul e branco, entretanto os padrões gráficos não eram uma
53

Serifas são pequenos traços ou espessamentos aplicados às extremidades das letras.
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regra, o que une e identifica a Biblioteca é o logotipo do Sesquicentenário. As capas
não são assinadas e como pode perceber abaixo tem diferenças de cor. A escolha da cor
azul para a capa do livro que trata da siderurgia pode ser vista não como uma
coincidência, mas como uma alusão a cor do ferro sem sair da cartela de cores utilizadas
nas capas. O livro Os pioneiros da Cultura do Café na Era da Independência possui
um formato diferente e é o único que conta com uma ilustração na capa, uma aquarela
de Debret (Convois de café s’acheminant vers la ville)

Figura 4- Capa do livro José Bonifácio: Visão de estadista Figura-5- Capa do livro O Ferro na história e na economia do Brasil
Figura 6- Capa do livro Os pioneiros da cultura do café na era da Independência Estampa da capa- Convois de café s’acheminant
vers la ville. Aquarela de Jean Baptiste Debret- Rio, 1826.

Alguns livros foram lançados com outras capas e receberam uma sobrecapa de
papel com as mesmas características dos livros da Biblioteca, como Iconografia do
Meio Circulante e Opera Omnia- Oswaldo Gonçalves Cruz. Esse fato demonstra que
apesar da padronização não ser total como acontece na maioria das coleções ou
bibliotecas algumas características tinham que ser mantidas para identificar os livros
como uma biblioteca, a Biblioteca do Sesquicentenário.

80

Figura 7 e 8- Capa e sobrecapa do livro Iconografia do Meio Circulante

Figura 9 e 10- Capa e sobrecapa livro Opera Omnia Oswaldo Cruz

O logotipo do Sesquicentenário pode ser visto como principal elemento de
identificação da Biblioteca, por mais que algumas capas sejam diferentes em alguns
aspectos, o símbolo permanece como elemento unificador.

2.3- Biblioteca como meio de transmissão de memória
A criação de uma coleção com obras sobre a Independência do Brasil e do seu
sesquicentenário ressalta a característica mnemônica da historiografia, na qual o que se
registra na escrita da história se confunde por vezes com a história nacional. As obras
incluídas na Biblioteca foram mediadas pelo IHGB e pela Comissão Executiva Central,
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essas mediações interferem na forma como se lê um dado acontecimento, desta forma a
historiografia, com suas valorizações e esquecimentos influenciam e moldam a memória
acerca do objeto.

Em ofício expedido pelo General Antônio Correa, em maio de 1972, é nítido a
importância que se dava a Biblioteca, esta funcionaria como um legado para a
população ao ser distribuída nas bibliotecas e também para os estudiosos da História.

A comissão do Sesquicentenário da Independência do Brasil pretende
assinalar a efeméride com diversas iniciativas no campo cultural, entre as
quais, a edição de documentos brasileiros que registre para os historiadores
do futuro a realidade do Brasil no ano de 150º de sua emancipação política 54.

O general Correa explicita a intenção de comemorar e perpetuar o presente para
além de lembrar a Independência, essa intenção pode ser lida no trecho em que se lê:
“registre para os historiadores do futuro a realidade do Brasil” em 1972. Com isso, “não
tenhamos duvida de que é o presente que determina o interesse por parte do passado.
Aquele passado que serve para sustentar afirmações de identidade, definir origens,
enaltecer feitos” (JOÃO, 2003:66). A Independência nessa fala de Correa é apenas um
meio para se comemorar o presente.

Instituir uma biblioteca com obras sobre a Independência mostra que havia a
preocupação com a transmissão da memória, melhor dizendo, com a transmissão de
uma determinada visão do acontecimento comemorado e do momento que se vivia.
Lilia Schwarcz, afirma que livros guardam memórias (SCHWARCZ, 2006), creio que
não só guardam como transmitem essa memória.

54

Oficio expedido pelo General Antonio Correa, presidente da comissão executiva central, em 2 de Maio
de 1972. Arquivo Nacional, RJ.
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A Biblioteca pode ser lida como um meio de combate ao esquecimento, desta
forma a escrita da história é um meio de dar sentido ao presente e ao futuro. Michel de
Certeau afirma que a leitura do passado é sempre dirigida por uma leitura do presente e
no caso das obras que compõem a Biblioteca, a seleção das obras também atendem a
esse imperativo, determinando assim o que se deveria lembrar e valorizar naquele
momento de comemoração.

Segundo Michel de Certeau em seu livro A escrita da história,
a escrita representa o papel de um rito de sepultamento; ela exorciza a morte
introduzindo-a no discurso. Por outro lado, tem função simbolizadora;
permite a uma sociedade situar-se, dando-lhe, na linguagem, um passado, e
abrindo assim espaço próprio para o presente: ‘marcar’ um passado, é dar
lugar à morte, mas também redistribuir o espaço das possibilidades,
determinar negativamente aquilo que está por fazer e, consequentemente,
utilizar a narratividade, que enterra os mortos, como um meio de estabelecer
um lugar para os vivos. (CERTEAU, 2006: 107).

Catroga, em consonância com o pensamento de Certeau, afirma que a
historiografia é “prática simbólica necessária à vitória dos sobreviventes sobre a morte”.
(CATROGA, 2001:45). Os livros da Biblioteca exercem desta forma, papel semelhante
ao de rito de recordação, de uma liturgia que tem como intuito transmitir uma memória
e dar sentido ao presente.

A partir dos estudos sobre coleções e bibliotecas, identifiquei um caso muito
similar ao da Biblioteca do Sesquicentenário do Brasil, trata-se de La Biblioteca Del
Sesquicentenario de Bolivia. A criação de uma coleção de obras para comemorar os 150
anos de independência da Bolívia, no ano de 1975 em um contexto de ditadura militar,
durante o governo de Hugo Banzer.

La Biblioteca del Sesquicentenario fue creada en 1975 por el Comité
Nacional con el propósito de celebrar los 150 años de la independencia de
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Bolivia. Este comité, que me imagino fue impulsado por intelectuales de la
época, estuvo dirigido por el general René González Torres, y se dio a la
tarea de publicar algunas de las obras que consideró importantes para la
bibliografía nacional. Si bien el comité benefició a algunos de los amigos del
dictador, podemos afirmar que publicaron a algunos de nuestros más
importantes autores.55

Assim como a biblioteca brasileira, a biblioteca boliviana também era uma
coleção de livros. Homero, autor do texto, indica que as pessoas ligadas ao poder
tiveram privilegio na publicação, tal fato não causa espanto, pois na biblioteca brasileira
também as relações interpessoais influenciaram na escolha das obras.

O que se destaca é a semelhança dos dois casos: comemorações dos 150 anos da
Independência, proximidade das datas (1972/1975) e regime ditatorial. O que corrobora
com a ideia de reforço da identidade nacional buscado em momentos de instabilidade
social e a transmissão de memória a partir da historiografia. Editar e divulgar coleções
sobre um acontecimento tido como fundador ajuda a reforçar a coesão social e o
sentimento de pertencimento. A apropriação do passado como forma de legitimar o
presente e projetar um futuro é uma característica frequente nos regimes ditatoriais. Os
momentos de transição ou instabilidade têm sempre essa ubiquidade de terem um pé no
passado e se projetarem para o futuro.

De acordo com o pensamento de Burke, o apagamento de recordações de
conflitos no interesse da coesão social, assim como o uso do passado como se a sua
finalidade principal fosse veicular o presente são alguns dos usos da amnésia social.
(BURKE, 1992) Desta forma a historiografia como memória social também atua no
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http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Biblioteca-Sesquicentenario_0_1713428740.html
La Razón (Edición impresa) / Homero Carvalho 00:00 / 28 de octubre de 2012
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sentido de apagamento e amnésia através do que escolhe lembrar também se escolhe o
que se deve esquecer.

Mastrogregori, alerta que “a transmissão da lembrança e da imagem do passado é
frequentemente ligada ao exercício do poder”, (MASTROGREGORI, 2006:72), a
historiografia é um dos meios de transmissão da imagem do passado sendo também ela
ligada ao poder. Em contextos como o das Comemorações do Sesquicentenário essa
ligação é ainda mais nítida e realização dessa ligação pode vista na Biblioteca.

Capítulo 3. Usos do passado em diálogo com o presente

As obras que compõe a biblioteca falam de dois tempos 1822 e 1972. Dos
dezesseis livros que constam no relatório, cinco tratam da Independência diretamente
(Itinerário da Independência, História da Independência (reedição), História do
Império-A elaboração da Independência (reedição), A Independência na Imprensa
Francesa e também os volumes da História da Independência do Brasil). Os outros
onze, abordam diversos aspectos; três tratam dos considerados autores da Independência
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(D. Pedro I-Proclamações, cartas e artigos, As Quatro Coroas de D. Pedro I (reedição)
José Bonifácio-A Visão do Estadista). Uma filha de D. Pedro I, Dona Maria Amélia é
visto como uma homenagem a D. Pedro.
As forças armadas são exaltadas nos livros História do Exército Brasileiro- Perfil
Militar de um Povo e Dragões da Independência- Tradição e História, assim como o
Diário do Capelão da Esquadra Imperial comandada por Lord Cochrane (reedição)
que também remete as lutas da Independência. Dois livros tratam assuntos importantes
na economia brasileira, um deles é sobre a importância da indústria siderúrgica na
história do país (O Ferro na História e na Economia do Brasil) e outro remetendo ao
passado glorioso do café narra a história dos Pioneiros da cultura do café na era da
Independência. Opera Omnia, Oswaldo Cruz não tem relação direta com a
Independência ou com as comemorações mais foi reeditado em homenagem ao
centenário de Oswaldo de Cruz cujo ano coincidia com o aniversário de 150 anos da
Independência. O livro A Iconografia do Meio Circulante reproduz as moedas do
Brasil através dos anos foi lançado pelo Banco Central em contribuição as festividades e
As comemorações do Sesquicentenário traz um retrospecto das comemorações.

Neste capítulo, primeiramente procuro expor a relação temporal dos livros que
compõem a Biblioteca, mostrando que as obras procuram aproximar os dois tempos
(1822/1972). Remetendo-se ao passado glorioso, sendo a Independência momento do
nascimento da soberania nacional, o presente é lembrado e inserido neste contexto,
assim como se prevê um futuro promissor. Através de alguns prefácios e trechos das
obras é possível fazer essa leitura.

O presente é uma permanente articulação entre o passado e o futuro. De acordo
com as categorias de Koselleck, o tempo histórico resulta da tensão entre o “espaço de
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experiência e o horizonte de expectativa.”

56

Sendo que cada presente atribui um novo

significado para o passado de acordo com as suas problemáticas, procurando também
um sentido para o futuro. (KOSELLECK: 2006). De acordo com o historiador José
Carlos Reis, em Koselleck

o passado é delimitado, selecionado e reconstruído criticamente em cada
presente. Este sempre lança sobre o passado um olhar novo, ressignificandoo. No presente, o historiador se relaciona também com o futuro: toma partido,
vincula-se a planos e programas políticos, faz juízos de valor e age. O
desdobramento do tempo pode mudar o tipo de qualidade da história. [...].
Cada presente estabelece uma relação particular entre passado e futuro, isto é,
atribui um sentido ao desdobramento da história, faz uma representação de si
em relação às suas alteridades (REIS, 1996: 174).

Em um segundo momento aspectos específicos serão analisados nas obras
escolhidas. Cinco obras foram escolhidas para pensar a leitura que se dava a
Independência e seus autores. São elas: História da Independência do Brasil (reedição)
de Varnhagen, História do Império-A elaboração da Independência (reedição) de
Tobias Monteiro, José Bonifácio-A Visão do Estadista, do Ministro da Justiça Alfredo
Buzaid, Itinerário da Independência do cartógrafo e historiador Eduardo Canabrava
Carneiros, os 4 volumes da História da Independência organizada por Josué Montello.
Tais obras foram selecionadas por remeterem mais diretamente a Independência, as
obras escolhidas mesclam publicações reeditadas e publicações do ano de 1972
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“Experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser
recordados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto as formas inconscientes de
comportamento, que não estão mais, ou que não precisam mais estar presentes no conhecimento [...]
Nesse sentido, também a história é desde sempre concebida como conhecimento de experiências
alheias.” (KOSELLECK, 2006:309).
A “expectativa se realiza no hoje, é futuro presente, voltado para ainda-não, o não experimentado, para
o que apenas pode ser previsto. Esperança e medo, desejo e vontade, a inquietude, mas também a
análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a constituem”
(KOSELLECK, 2006:310).
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possibilitando desta forma perceber a leitura dada aos acontecimentos em dois
diferentes momentos.

3.1-A relação temporal nas obras da biblioteca: o passado a
serviço do presente

A ditadura impôs a si mesma desde o golpe militar de 1964 três tarefas. Marilena
Chauí em Brasil: mito fundador e sociedade autoritária apresenta essas tarefas, como
sendo primeiramente a “integração nacional (a consolidação da nação contra sua
fragmentação e dispersão em interesses regionais), a segurança nacional (contra o
inimigo interno e externo, isto é, a ação repressiva do Estado na luta de classes)” e
também o desenvolvimento nacional “(nos molde das nações democráticas ocidentais
cristãs, isto é, capitalistas)”. (CHAUÍ, 2000:41)
A partir dessas tarefas que se sabe formavam o tripé ideológico do regime militar,
é possível vincular os livros que integram a biblioteca a esses objetivos. Alguns livros
apresentam relação com uma das tarefas especificamente enquanto outros expõem todos
os ideais no decorrer do texto.
A integração nacional é mais abertamente representada pelos livros que tratam
diretamente da Independência, com o de Varnhagen, Tobias Monteiro e Itinerário da
Independência, considerando que a Independência, mas precisamente o grito do
Ipiranga, é visto como momento fundador da nação soberana e una. Os livros sobre José
Bonifácio e D. Pedro I, vistos como mentor e realizador da Independência, também
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atuam nesse sentido. A ideia veiculada pelas comemorações sempre ressalta a
importância desses dois autores na manutenção do território brasileiro.
Em um trecho do livro sobre Bonifácio, Alfredo Buzaid afirma que

naquela difícil conjuntura verifica José Bonifácio que a emancipação do
Brasil pode ser feita com o Príncipe Regente, ou sem ele. Das duas formas é
a primeira mais hábil, a mais sensata e a mais lógica, porque preserva não só
a unidade do Brasil, como também a continuidade das instituições.
(BUZAID, 1972:40)

Em outra parte do livro a unidade nacional é subtítulo de um capítulo, em que se
ressalta “a necessidade de preservar a unidade do Brasil, que poderia ser sacrificada
pelo jogo de sentimentos regionais separatistas”. De acordo com Buzaid, “José
Bonifácio tem a intuição de que a melhor fórmula para salvar a integridade nacional é
alcançar a independência sob o cetro de D. Pedro.” (BUZAID, 1972:67).

A unidade e a integração nacional eram muito caras ao projeto dos militares
brasileiros. Desde o Império, o Brasil sofria com lutas separatistas e problemas de
integração. As revoltas que eclodiram em várias partes do país, embora malogradas
traziam em si o germe do separatismo. Separação ou federação entendida como
completa autonomia administrativa, econômica e política das províncias é o dilema que
se coloca e que nem mesmo a República resolveu totalmente. As vésperas da
proclamação da República a solução republicana federativa parecia ser a melhor saída,
pois não punha em risco a unidade nacional, mas a solução republicana acabou
prevalecendo57.

57

O comentário sobre federalismo é extensamente baseado em: COSTA, Emilia Viotti, Da Monarquia à
República. Momentos decisivos. Ed. Brasiliense, SP, 1994.
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O Brasil possui um rico histórico de movimentos revolucionários, e em uma
situação de regime ditatorial era preciso convencer os brasileiros da importância do
nacionalismo, da integração do país e da necessidade de se combater todos que
colocassem em risco a segurança nacional. O progresso do país dependia de sua
integração, a dimensão continental do país ainda era um problema a ser superado em
1972. O governo investia na abertura de estradas como a Transamazônica e em meios
de comunicação para promover essa integração. O reforço da identidade e garantia de
integração nacional estavam na ordem do dia do governo militar.

A segurança nacional e consequentemente a importância das forças armadas estão
refletidas no livro de três tomos A História do Exército-Perfil Militar de um povo, no
livro Dragões da Independência e também na reedição do Diário do Capelão da
Esquadra Imperial comandada por Lord Cochrane. Tais livros valorizam as forças
armadas e reforçam a importância da presença militar na história do país desde a
Independência.
O coronel Comandante Ernani Jorge Correa na apresentação do livro Dragões da
Independência escreve que “o resumo foi feito, impresso e é distribuído a quantos nos
visitam e a todos que conosco estabelecem contato. Desta forma, ficamos cada dia mais
conhecido no país como no exterior.(...). Essa colocação demonstra o empenho em se
faze conhecer esse regimento. Ernani Correa afirma ainda que “contando a história dos
Dragões, o autor conta a própria história do BRASIL” (AQUINO FILHO, 1973:11).
Esses livros visam demonstrar que a segurança nacional contra os inimigos internos e
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externos só poderia ser realizada pelos militares, esse discurso procurava legitimar a
forte repressão exercida pelos órgãos do governo.58

A obra sobre a história do exército já era uma ideia antiga, mas não concretizada,
em 1970 uma comissão se encarregou de elaborar a obra. O livro é composto por 3
volumes, conta com apresentação do General de Exército Breno Borges Fortes e plano
geral do General Francisco Ruas. General Ruas que também assina um artigo na
coletânea História da Independência.

Na apresentação escrita pelo General Borges Fortes as três tarefas aparecem como
funções realizadas pelo exército brasileiro. Lê-se:

Quaisquer que seja os primórdios, o Exército tem sido fiel ao passado.
Através de quatro séculos de história, identificou-se com as aspirações da
comunidade brasileira e tornou-se uma força de integração social
absolutamente imprescindível ao desenvolvimento nacional. Com o apoio das
co-irmãs, Marinha e Aeronáutica, constitui-se em fator de segurança, base
para a conquista dos objetivos permanentes da nacionalidade.

Integração, desenvolvimento e segurança, de acordo com o General Fortes, as
forças armadas reuniam as características necessárias para executar todas as tarefas que
solidificariam a emancipação do país.

O livro de Buzaid também apresenta trechos em que o desenvolvimento e a
segurança nacional aparecem, assim como também a importância das forças armadas.
Referindo-se a Bonifácio, Alfredo Buzaid escreve que “procurando sintetizar as suas
ideias e empregando a linguagem dos nossos tempos, dar-se-á que seu sonho está em
promover o desenvolvimento das riquezas com o máximo de segurança nacional.”
58

Ver: FICO Carlos. Como eles agiam: os subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política.
Rio de Janeiro: Record, 2001. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: um longo caminho. RJ,
Civilização Brasileira,2001. ALVES, Maria Helena Moreira, Estado e Oposição no Brasil (1964-1984).Ed.
Vozes, Petrópolis, 1999.

91

(BUZAID, 1972:53) Não por coincidência os objetivos de José Bonifácio enquanto
estadista se assemelha muito aos objetivos do governo militar em 1972.

Na obra História do Exército, prefaciada pelo General de Exército Alfredo Souto
Malan, são ressaltados os objetivos nacionais, Malan escreve que: “julgou o EstadoMaior do Exército que não se poderia protelar, por mais tempo, a concretização de uma
obra que mostrasse ao Exército e ao Povo brasileiro seu passado de lutas, em prol da
conquista e manutenção dos objetivos da Nacionalidade” (RUAS, 1972:). Pode se ver
que é atribuída muita importância a referida obra e consequentemente ao exército.

Na parte do livro História do Exército que trata do ano de 1972, Francisco Ruas
salienta a doutrina e as funções atribuídas ao exército:

cabe ressaltar que a doutrina do exército brasileiro se orienta no sentido da
obtenção e da manutenção dos objetivos do País. Contribui, diretamente, para
assegurar a independência e a soberania, a unidade e a integração nacional, o
sistema democrático representativo e a paz interna e internacional, e,
indiretamente, para o desenvolvimento e a emancipação econômica do Brasil.
(RUAS, 1972:1088)

Para Ruas “o objetivo do exército ‘prover segurança’, podia ser visto no combate
a subversão e outras medidas adotadas pelos altos escalões do exército, após a
Revolução de 64, até 1972”.

José Murilo de Carvalho afirma que a crença num futuro de grandeza e poder
tornou-se parte do imaginário do país, “transformada em ideologia nacional e
instrumento de manipulação nacionalista durante os governos militares que dominaram
o país entre 1964 e 1985”. (CARVALHO, 2002:56). Os militares divulgavam a ideia de
“destino manifesto” do Brasil, do seu potencial para se tornar uma superpotência, mas
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para o Brasil alcançar o futuro de grandeza era necessário combater a ameaça dos
“inimigos internos”.

O slogan da Doutrina de Segurança Nacional59, “Desenvolvimento com
segurança”, associa o desenvolvimento econômico com a segurança interna. A Teoria
de Segurança Interna dota o Estado de Segurança Nacional de ampla justificação para o
controle e repressão da população em geral, pois se torna suspeita toda a população,
constituída de inimigos internos potencias que devem ser cuidadosamente controlados,
perseguidos e eliminados (ALVES, 1989).

Desenvolvimento, integração e segurança nacional são interdependentes. O
conceito de integração nacional, forjado pela Doutrina de Segurança Nacional, era
trabalhado pelo pensamento autoritário60 e servia como premissa a todo uma política
que procurava coordenar as diferenças, submetendo-as aos chamados Objetivos
Nacionais (ORTIZ, 2005:82). Sob a ideia de integração e objetivos nacionais, eram
justificados os abusos cometidos pelos militares, pois estes atuavam em prol de um bem
maior, a nação.

A valorização das forças armadas também está presente na obra coletiva
História da Independência, em que quatro artigos foram escritos por oficiais das forças
armadas.
59

“A doutrina de Segurança nacional e desenvolvimento foi formulada pela ESG, em colaboração com o
IPES e IBAD, num período de 25 anos. Trata-se de abrangente corpo teórico constituído de elementos
ideológicos e de diretrizes para a infiltração , coleta de informações e planejamento político-econômico
de programas governamentais.Permite o estabelecimento e avaliação dos componentes estruturais do
Estado e fornece elementos para o desenvolvimento de metas e o planejamento administrativos
periódicos.Segundo a doutrina, a maior prioridade para os ocupantes do poder num país
subdesenvolvido é a segurança interna.”(ALVES,1989:35-39)
60

Por pensamento autoritário o autor refere-se ao pensamento dos presidentes militares, que agiam de
acordo com o Manual da Escola Superior de Guerra, onde foi elaborada a Doutrina de Segurança
Nacional.
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O Coronel Francisco Ruas Santos escreveu o texto Guerra da Independência:
as Fôrças de Terra,i no qual Ruas Santos ressalta que o processo de Independência
política iniciado com a vinda da família Real, coincidiu com a progressiva organização
do Exército Brasileiro. Santos narra as guerras da Independência, no Nordeste e também
na Cisplatina, ao que conclui que “a vitória do Brasil nas lutas da Independência (...) foi
obtida pelo seu povo com armas e com sacrifícios demorados e cruentos” e que o fator
principal para essa vitória foi a existência de um Exército Nacional antes do 7 de
setembro.(RUAS, org. MONTELLO, 1972:159, vol.II)ii O povo citado ao lado do
exército é um meio de fazer a população se sentir pertencente ao processo de
independência e próxima das suas forças armadas.

O Comandante Max Just Guedes em seu artigo Guerra da Independência: as
Fôrças de Mar, narra as guerras da Independência pelo viés naval, demonstrando a
importância da marinha para se vencer tais guerras. O texto do General Umberto
Peregrino, Próceres da Independência, tem um caráter mais geral, lembrando alguns
nomes importantes no processo da Independência, divididos em quatro áreas: militar,
política, maçonaria e imprensa. Símbolos do Brasil, no qual trata das bandeiras
utilizadas ao longo do tempo e de outros símbolos importantes, é o título do artigo
escrito pelo General Jonas Correia.

Adjovanes de Almeida afirma que as forças armadas apareciam como um dos
protagonistas das comemorações do Sesquicentenário, “desta maneira, os militares
respaldavam sua ‘tutela’ sobre a sociedade, usando a história como argumento”, mas era
sempre omitida a participação dos soldados estrangeiros (mercenários) nas lutas da
Independência. (ALMEIDA, 2009:19)
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A presença de textos escritos por oficiais das forças armadas exaltando o papel e
a importância do exército e da marinha nas lutas pela Independência são um meio de
demonstrar, em pleno regime militar, que esses eram capazes de manter a ordem e a
unidade do país, assim como foram à época da Independência. Em uma analogia com a
época da Independência, os militares de 1972 eram os únicos capazes de continuar a
obra de D. Pedro I, mantendo a coesão e a unidade territorial.

Embora as Forças Armadas fossem valorizadas e exaltadas nas comemorações,
durante o período do governo militar os membros que possuíam opiniões democráticas
e crenças que divergiam das políticas do governo também passavam a figurar na lista de
‘inimigos internos’, sendo que mais de 6 mil membros das Forças Armadas sofreram
alguma

forma

de

coerção

direta

ao

longo

da

vigência

dos

atos

institucionais.(ALVES,1989:135)

O desenvolvimento nacional, outra base do tripé ideológico, está presente nos
livros sobre a siderurgia nacional O Ferro na História e na Economia do Brasil e
também no livro sobre o café, Os pioneiros da Cultura do Café na Era da
Independência. A siderurgia tinha um papel de destaque nos planos de crescimento e
modernização do país, em 1971 o general Médici havia anunciado o Plano Siderúrgico
Nacional visando o incremento da produção de aço no Brasil. Destarte, a mencionada
obra assegurava a divulgação desse plano e sua importância para o desenvolvimento
nacional.

No que tange ao livro sobre os pioneiros da cultura do café, o desenvolvimento
nacional pode ser lido nas entrelinhas, pois o livro remete ao Rio de Janeiro de 1822, no
qual se iniciou as grandes plantações brasileiras.
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O potencial agrícola do Brasil com uma das formas de desenvolvimento é
revelado ainda na era da Independência, época em que teve início o progresso do Brasil,
como se pode ler na introdução escrita por Pedro Calmon. Calmon afirma que:

Trata-se de um precioso livro; e que oportuna e civicamente se edita; neste
sesquicentenário da Independência do Brasil. Os panoramas, os personagens,
o enredo, a novidade de tudo isso completa a visão verídica do Rio de Janeiro
em 1822; quando a liberdade e agricultura se aliavam nas ambições da
emancipação honrada. Era a aurora do Império e o começo do
desenvolvimento. (PREFÁCIO, CALMON IN: FERREZ, 1972).

Muito embora a agricultura não fosse em 1972 uma área de tanta importância na
economia o café remetia a um passado de glória, tendo sido considerado por algum
tempo o “ouro negro” do Brasil.
De acordo com a Doutrina de Segurança Nacional, “a segurança de um país impõe
o desenvolvimento de recursos produtivos, a industrialização e uma efetiva utilização
dos recursos naturais, uma extensa rede de transportes e comunicação para integrar o
território” (ALVES, 1989:48). Portanto os três objetivos estão intrinsecamente ligados,
não pode haver segurança sem desenvolvimento e integração.

Para Lowenthal, o fato de se conhecer o futuro do passado, influencia o
historiador, nas palavras do autor, “conhecer o futuro (do passado), força o historiador a
moldar sua narrativa de modo a fazê-la entrar e acordo com o ocorrido”.
(LOWENTHAL, 1998). Com isso é possível dizer que as obras elaboradas e escolhidas
para compor a biblioteca atendiam aos imperativos do presente, moldavam suas
narrativas a partir do futuro do passado.
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3.1.1- 1822/1972 nas obras da Biblioteca

Os livros reeditados para a Biblioteca não possuem prefácios ou apresentações
novas, a única modificação sofrida foi quanto a capa, as reedições apresentam capas
características da Biblioteca (ver cap. 2). Já as obras elaboradas e lançadas em 1972
possuem prefácios e a apresentações escritas para a ocasião. Por meio desses prefácios e
de trechos das obras é possível identificar como a relação entre os tempos 1822/1972 é
pensada, bem como reconhecer a intenção de ufanar o presente através das obras.
Na apresentação do primeiro volume da coleção sobre D. Pedro I, o General
Correa já remete ao ano de 1972, ao escrever que o livro era consagrado ao Príncipe,
“cuja nobre figura galvanizou, em 1972 os entusiasmos cívicos, pois neste ensejo a
Nação recebeu agradecida, e levou em triunfo à cripta do Ipiranga, os seus despojos
mortais(...)”. Correa se refere à peregrinação dos restos mortais de D. Pedro I por todo o
país, evento este que foi amplamente utilizado para promover a mobilização popular. A
referência é breve e poderia passar despercebida, mas quando se lê os outros livros,
nota-se que a menção ao ano de 1972 é recorrente, algumas vezes de forma sutil como
na apresentação de Correa, outras de forma mais explicita, como veremos no decorrer
do texto.
No segundo livro da coleção, José Bonifácio-A visão do estadista, Alfredo
Buzaid é o autor do texto que precede a reprodução dos documentos escritos pelo
ministro Andrada. Ao final desse texto, Buzaid escreve: “Bem-aventurada é a nação
que, no alvorecer de sua vida independente, tem tal modelo e exemplo a ser seguido
pelos homens públicos. [grifo meu].” (BUZAID, 1972: 75). A alusão ao tempo presente
é breve mais visa ressaltar a figura de Bonifácio como exemplo para a geração de 1972.
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No texto de Buzaid é ressaltada também a importância que o Ministro Andrada dava a
manutenção do território nacional e o valor das forças armadas para essa unidade.
Através dos livros que compõe a História da Independência do Brasil é possível
pensar qual a ideia de Independência veiculada pelas comemorações, bem como
entender como essa se projetava para o presente. A obra é composta por quatro volumes
e reúne 28 artigos de inúmeros autores sobre a Independência brasileira, lida como
consequência de um processo evolutivo quase natural, iniciado com a vinda da família
Real para o Rio de Janeiro em 1808, o que gerou as condições necessárias para colônia
se emancipar, até o reconhecimento da Independência do Brasil pela Inglaterra em
1825.

Ao organizador da obra, Josué Montello, coube escrever a introdução e fazer o
planejamento e a direção geral da obra. A introdução de Montello é composta tal como
a maioria dos artigos da obra, os textos independente do assunto tratado, quase em sua
totalidade partem de 1808, ressaltam o 7 de setembro chegando até 1831, ano da
abdicação de D. Pedro I ou mesmo em 1972, ano do Sesquicentenário. A introdução da
obra em vários momentos remete para o Sesquicentenário, o passado comemorado é
base para se chegar ao presente e para pensar o futuro. Nas comemorações dos 150 anos
da Independência, assim como em outras comemorações de datas nacionais, o que
interessa mais que comemorar o passado é comemorar o presente. (JOÃO, 2003)
David Lowenthal alerta que “as perspectivas do presente nos tornam mais
propensos a desvirtuar o passado, pois a distância multiplica seus anacronismos.”
(LOWENTHAL, 1998:114). Em várias passagens do texto, pode-se ler a intenção
comemorativa do presente, essa desvirtuação do passado e também nota-se claramente a
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aproximação dos tempos1822/1972, passado e presente se mesclam e se harmonizam
como se não houvesse distância temporal entre eles.

Segundo Montello,

A vontade firme de corresponder à autonomia nacional, aprimorada a cada
novo dia com as iniciativas que tendem a revigorá-la, constitui certamente o
resumo da caminhada brasileira ao longo deste século e meio de vida
emancipada. Ontem, como hoje, a vocação de liberdade, na efetiva paz
democrática, corresponde ao anseio popular. (MONTELLO, 1972: 28, Vol. I)

Montello aproxima os dois tempos, comparando o ontem (1822) ao hoje (1972).
Em meio a um regime ditatorial fala-se em vocação de liberdade, paz democrática e
anseio popular, ideias essas que não são aplicáveis nem ao passado referido, visto que o
grito do Ipiranga foi realizado por um príncipe e sem grande participação popular.

Em outro momento a ideia de continuidade entre as duas datas é ainda mais
explícita. O ano em que a Independência completa um século e meio é colocado como
concretização do que D. Pedro I iniciou como o seu grito.

À hora que o transcurso do sesquicentenário (...) nos leva mais uma vez a
considerar a evolução do País, podemos reconhecer, sem ufanismo
despropositado, que a Nação genuína, obra de seus próprios valôres, que
então se delineava, tem hoje seus traços nítidos diante dos nossos olhos,
como a mais importante expressão de civilização tropical do mundo
moderno. (MONTELLO, 1972: 33, Vol. I)

A forma como Montello termina sua introdução merece ser transcrita, pois
remete a utopia de grandeza do Brasil,61 a promessa de país do futuro, e consagra 1972
como “etapa que completará o processo de emancipação.” Iniciado em 1822.

61

Sobre a ideia de grandeza do Brasil, ver: CARVALHO, José Murilo de. Terra do nunca: sonhos que
não se realizam. In: Brasil: fardo do passado, promessa do futuro. Org. Leslie Bethell. Civilização
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Montello encerra da seguinte forma:

Certo, muito ainda nos faltará para alcançar a plenitude de nossa grandeza,
com os recursos que advêm de nossas potencialidades básicas. Mas essa nova
etapa, que completará o processo de emancipação nacional, corresponde ao
compromisso de uma parte da geração atual e da próxima geração – a quem
competirá entregar o Brasil ao novo século, com os mesmos sentimentos de
liberdade democrática e de unidade nacional que deram conteúdo e forma à
Independência de 1822. [grifo meu] (MONTELLO, 1972: 33 Vol. I)

Mas uma vez aparecem no texto de Montello as noções de liberdade, democracia
e desta vez também a tão estimada unidade nacional como sendo sentimentos de outrora
que devem ser preservados pela geração presente e futura.

O livro O Ferro na História e na Economia do Brasil, do General Edmundo de
Macedo Soares e Silva conta com o prefácio do também General Alfredo Américo da
Silva, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional em 1972. Neste prefácio Alfredo
Américo afirma que o livro é uma “importante contribuição ao estudo de tema
fundamental para um país com a indeclinável vocação siderúrgica do Brasil.”
O livro sobre a siderurgia nacional é voltado para o presente, para o potencial do
país nesse ramo da economia, imprescindível para o crescimento do Brasil. O prefácio é
um elogio aos militares e suas ações, como se pode ler em vários trechos.
Alfredo Américo escreve que a

Brasileira, RJ, 2002. Segundo Carvalho, “a crença num destino de grandeza foi transformada em
ideologia oficial e instrumento de manipulação nacionalista durante os governos militares que dominaram
o país entre 1964 e 1985. A ideologia da ‘grande potência’ dos militares ajudou a reforçar a antiga crença
no destino de um império poderoso”. (CARVALHO, 2002:56).

100

busca das causas mais profundas de nossa posição retardatária nucleou-se no
meio da mocidade mais precisamente no meio da mocidade militar, que não
aceitava a situação de quase completa dependência em que se encontrava o
Brasil nos campos básicos do poder nacional.

Mas adiante o Gen. Américo prossegue com as seguintes palavras:
(...) tal como na vida das pessoas, também na vida das nações chega um
momento em que se tem que fazer a grande opção.
Ou se continua pequeno e mofino, acomodado a soluções medíocres, ou se
arrosta com as consequências de uma decisão heroica de se partir para o
desenvolvimento. O desenvolvimento como a experiência ensina, é
traumatizante. A mudança de estruturas caducas não é fácil nem suave.

O Gen. Américo acrescenta ainda que Macedo Soares “antevendo a explosão de
crescimento que ocorreria como consequência das medidas saneadoras iniciadas com a
Revolução de 1964”, planejou as condições necessárias para o desenvolvimento da
indústria siderúrgica.
Alfredo Américo anuncia e promove o Plano Siderúrgico Nacional de Médici,
mostrando que a produção de ferro irá aumentar significativamente até o fim da década
de 70. Américo ressalta os investimentos conseguidos com Agências Financiadoras
Internacionais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de desenvolvimento e
créditos bilaterais. De acordo como o general tais financiamentos iriam propiciar uma
autonomia tecnológica para a siderurgia nacional.
Escrito por um general, prefaciado por outro, em momento em que o país era
governado por militares, não é grande surpresa a promoção dos mesmos no prefácio do
livro, mas o que parece importante nesses trechos é perceber que em meio a livros que
se dedicam ao relato da Independência política em 1822, a Biblioteca também conta
com um livro que trata da emancipação econômica promovida pela indústria siderúrgica
nas mãos dos militares em 1972.
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O livro Itinerário da Independência, escrito por Eduardo Canabrava Barreiros,
conta com um prefácio escrito por Pedro Calmon. Neste prefácio Calmon também
recorre aos restos mortais do Imperador para falar das duas datas. O livro do cartógrafo
e historiador é visto por Calmon como “um subsídio oportuno e uma contribuição
patriótica”.
Pedro Calmon escreve que
Quando os restos mortais do primeiro Imperador retornam ao Ipiranga, é belo
invocar a grande viagem, mostrando os pontos por onde transitou em 1822 e
que vai percorrer 150 anos depois. Em 1822, rapaz autoritário, iluminado
pela intuição dos construtores de pátria; em 1972, relíquias sagradas, perante
as quais se inclinam respeitosas as populações. Mas em vida e na
imortalidade, o homem que proclamou a Independência do Brasil.
(PREFÁCIO CALMON, IN: BARREIROS,1972)

Calmon também recorre a peregrinação dos restos mortais de D. Pedro I para
associar passado e presente, ressaltando a importância do Príncipe tanto em vida como
após sua morte. D. Pedro I é visto como construtor da pátria e símbolo de mobilização
da nação.
O livro História do Exército Brasileiro- Perfil Militar de um Povo também conta
com passagens importantes para se demonstrar o interesse em mostrar 1972 como ano
de concretização da Independência. O livro que perpassa toda a história do Brasil desde
os primórdios chega ao ano de 1972 em seu terceiro volume e apresenta um subcapítulo
intitulado “Clima de tranquilidade do país em 1972”.
Neste subcapítulo é enfatizado o papel do exército na época do lançamento do
livro (1972), Ruas escreve que “em continuação às suas realizações, cumpre ressaltar o
imenso esforço que o exército vem empreendendo para recuperar o atraso que o
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separava dos seus congêneres das nações mais desenvolvidas. Imperativo de
consciência e de segurança nacional.” (RUAS,1972:1086)
Francisco Ruas prossegue escrevendo sobre investimentos no exército, tais como
a compra de armamentos e viaturas, visando libertar o exército das importações e
incentivar a indústria civil e conclui dizendo que o exército possuía um “saldo positivo
que embora não possa ser demonstrado estatisticamente reflete-se na tranquilidade que
o país se encontrava em 1972” (RUAS, 1972).
Modernizar para levar o país ao progresso desejado é ideia clara nesse trecho do
livro, se destaca a mecanização de uma brigada da cavalaria, motorização das forças
terrestres, abertura, implantação e conservação de estradas, principalmente na Amazônia
e no Nordeste.
Portanto, pode-se intuir que a Biblioteca, assim como as comemorações do
sesquicentenário de um modo geral, tinha uma intenção de comemorar e promover o
presente, de associar um acontecimento do passado tido como momento de fundação da
nação ao presente que era visto pelos militares do governo como concretização da
Independência,

lida

nos

objetivos

nacionais

de

integração,

segurança

e

desenvolvimento.

3.2- Aspectos das obras: coerências e divergências
Os livros da Biblioteca, embora visassem contar uma história completa da
Independência e de seus centos e cinquenta anos, apresentam divergências entre si.
Essas pequenas diferenças são mais evidentes quando se trata de obras reeditadas e de
obras elaboradas para as comemorações. Os vários anos que separam as escritas das
obras modificam as visões do mesmo acontecimento.
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A relevância dada a determinado evento ou personagem da história apresenta
alterações segundo cada autor. O momento do grito do Ipiranga e a importância dos
autores no processo da Independência foram os aspectos escolhidos para serem
analisados nas obras selecionadas.
De acordo com Sandes,
As datas nacionais são estratégias de negociação que organizam a leitura do
passado. Nelas se encontram as marcas de um conflito entre o que foi vivido
e o que foi silenciado. Aí, se veem os sinais de lutas de representações
travadas nos arquivos e nos recantos historiográficos, mas que ganham cores
diversas no contínuo movimento de reescrita da história. (SANDES, 2006)

O livro História da Independência de Adolfo Varnhagen não possui uma
apresentação especifica das comemorações, apenas uma explicação do IHGB, que data
das primeiras publicações sobre a documentação e a organização da obra. O prefácio é
do próprio autor. O livro que foi reeditado com a capa característica da Biblioteca do
Sesquicentenário como o livro de número 6 da coleção, é uma edição que conta com as
notas de sua 3ª edição do ano de 1957, em tal edição a obra foi revista e anotada pelo
Prof. Hélio Viana. As notas elucidam fatos e personagens do livro.
Varnhagen desfrutava de um enorme prestígio no Instituto, no prefácio de sua
obra escrito por uma comissão do IHGB,em 1916, tem-se a seguinte afirmação: “Basta
que tenha saído da pena deste, para que não haja ninguém que se atreva a negar-lhe
mérito, e é deveras para ser lida com atenção e proveito” (PRÉFACIO, IN:
VARNHAGEN, 1972:20). Ainda em 1972, Varnhagen mantinha o prestígio na
instituição, apesar das críticas sofridas, o IHGB à época era presidido por Pedro
Calmon, que de acordo com o José Carlos Reis era tributário de Varnhagen.
Segundo José Carlos Reis
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Calmon foi fiel à tradição dos ‘descobridores do Brasil’, especialmente a
Varnhagen, para quem o Estado é o sujeito da história brasileira e seus
documentos é que interessam ao historiador. A memória da nação é reduzida
à memória do estado. A função da história será elaborar e consolidar a
identidade nacional, fundindo história e memória, ciência e valores éticos,
impondo a nação a memória do Estado. (REIS, 36)

O livro elaborado em 1972, por Eduardo Canabrava Barreiros visa provar por
meio de mapas e relatos o Itinerário da Independência, Canabrava relata todo trajeto
percorrido pelo príncipe até na viagem que terminaria com a proclamação da
Independência, relatando seus pousos, as estradas, quem o acompanhava, tudo isso
legitimado por mapas da época. Canabrava recorre ao relato do Major Francisco de
Canto e Melo para narrar o itinerário e a Enéias Martin Filho (idealizador do livro,
falecido antes de sua execução).

A obra coletiva História da Independência do Brasil, organizada por Josué
Montello, é uma obra de caráter comemorativo. Josué Montello na introdução aponta a
intenção da obra,

Êste livro, vindo a lume no ano em que se comemora o sesquicentenário do
episódio capital da nacionalidade, traz consigo um propósito cultural, que se
inspira na consciência da verdade histórica, e uma intenção comemorativa,
que se harmoniza à atmosfera cívica da efeméride. [grifo meu]
(MONTELLO, 1972:13, Vol. I)

Na citação acima, pode-se ler a Independência como momento de fundação da
nação, esta é referida como “episódio capital da nacionalidade” e também a vontade de
se transmitir por meio dos textos o processo da Independência a partir de uma “verdade
histórica”, mas ao mesmo tempo, Montello ressalta a “intenção comemorativa” que o
momento pedia e que está por trás da factura da obra.
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No fim do quarto volume, Montello escreve uma pequena nota na qual afirma que
a obra foi planejada e executada em pouco tempo e que, esta História da Independência
do Brasil, “destinada a constituir, no plano bibliográfico, um dos marcos comemorativo
de nossa autonomia política, vale por um testemunho a mais do espírito de cooperação
de quantos nos deram a parcela de seu saber e de seu entusiasmo patriótico para levá-la
a bom termo.” (MONTELLO, 1972:247, vol.IV.)
Pedro Calmon escreveu dois artigos para a obra, D. Pedro I e A Proclamação da
Independência. História da Independência possui também um artigo sobre O perfil de
José Bonifácio. Canabrava Barreiros traz um artigo que é o resumo de seu livro
homônimo o Itinerário da Independência. Alguns artigos abordam o tema da
nacionalidade e do sentimento de unidade como em A formação do Brasil e o instinto
de nacionalidade, de Arthur Cézar Ferreira Reis e também em Caminhos da
Independência: os movimentos autonomistas de Américo Lacombe. A introdução de
Montello também traz trechos que ressaltam os aspectos escolhidos para a análise.
O livro de Alfredo Buzaid é centrado no estadista José Bonifácio tratando de
enaltecer sua figura, mas no decorrer do texto de Buzaid aspectos como a integridade e
a união do país é salientada como ideias defendidas por Bonifácio.
O livro 1822: Dimensões, não integra a Biblioteca do Sesquicentenário, mas
também foi publicado em 1972. 1822: Dimensões traz uma parte de comentários sobre
obras que abordam a Independência, os comentários são de Giselda Mota. Entre os
livros comentados, estão História da Independência do Brasil de Francisco Adolfo
Varnhagen e também História do Império- A elaboração da Independência de Tobias
Monteiro. O fato de trazer análises sobre esses dois livros, livros que também compõem
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a Biblioteca, demonstra que mesmo que as críticas sejam negativas, os livros em
questão são clássicos e constituem marcos historiográfico sobre o tema.
Sobre Tobias Monteiro Giselda Mota escreve que:
Quanto à cronologia, abandona os marcos tradicionais de balizamento:
enquanto Varnhagen utiliza como marcos os anos de 1820/1/1822; Oliveira
Lima- 1821/1822; Tobias Monteiro marca como importantes 1807 (“A
evasão da Corte”) e 1822 (“A Independência”). Tal procedimento, todavia,
longe de conferir maior inteligibilidade ao processo que se pretende explicar,
não passa de uma soma ‘evolutiva’ de eventos. Quanto aos julgamentos, e o
nível de uma história episódica (ou mesmo anedótica), o Autor despe-se de
qualquer preocupação com a ‘objetividade’- por exemplo: com relação à
Família Real detém-se em pormenores absolutamente secundários, na medida
em que ligados à vida pessoal e íntima dos ‘julgados’. (MOTA, 1972:382)

Sobre o livro de Varnhagen a crítica de Mota também é dura ao afirmar que
a coleta de novos documentos é o ponto de partida do Autor, que procura
narrar e julgar os fatos que precederam a ‘Independência’ do Brasil, ‘ com
critério, boa fé e imparcialidade’. Excessivamente presa aos eventos,
institucional e juridicamente oficializados, a narrativa tenta recriar os
momentos vividos, personalizando-os às ações do ‘grandes’ líderes políticos,
de maneira a enfatizar os atributos morais de cada qual, num ajuntamento
linear de acontecimentos que tem por fim enaltecer a figura de D. Pedro I.
(MOTA, 1972:379, 380).

Quando menciona “com critério, boa fé e imparcialidade Mota se refere as palavras do
próprio Varnhagen na introdução de seu livro.
O historiógrafo não pode adivinhar a existência de documentos que não são
de domínio público e não encontra, e cumpre com o seu dever quando, com
critério de boa fé e imparcialidade, dá, como em um jurado, mui
conscienciosamente o seu veredito, cotejando os documentos e as
informações orais apuradas com o maior escrúpulo que, à custa de seu ardor
em investigar a verdade, conseguiu ajuntar.” (VARNHAGEN,1972:28)
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Varnhagen se coloca no papel de juiz da história, imparcial e apenas seguindo os
caminhos que os documentos indicam. Vale ressaltar que essa busca de objetividade e
de história baseada em documentos oficiais não era exclusividade de Varnhagen e sim o
modo de se escrever a história durante muitos anos.

3.2.1-Independência, nacionalidade e unidade territorial
A diferença na forma de narrar o grito da Independência mostra a transformação
do Sete de Setembro ao longo do tempo em momento de nascimento da nação soberana.
No texto de Varnhagen escrito em 1877, o episódio do Ipiranga é narrado de
forma sucinta e o grito de Independência ou Morte é apenas mencionado. No capítulo
intitulado Jornada a S. Paulo e Proclamação da Independência, Varnhagen apenas
passa de forma rápida pela viagem do príncipe, mencionado os lugares por onde passou
e menciona a “resolução de separar-se de todo de Portugal”.
Noé Freire Sandes ao tratar sobre o livro de Varnhagen constata “que o episódio
ocorrido às margens do Ipiranga é apresentado sem maior importância, obrigando o
Barão do Rio Branco a compor extensa nota enumerando os seguidores do príncipe e a
dar cor épica aos traços em preto e branco descritos pelo autor”. (SANDES, 2011:38)
No mesmo capítulo acima mencionado Adolfo Varnhagen narra o grito de
Independência ou Morte e a volta de D. Pedro para o Rio de Janeiro. O capítulo que
conta o grito da Independência, no entanto, se preocupa mais com as intrigas entre o
Oriente e o Apostolado, bem como com as cartas escritas por D. Pedro a seu pai e as
ordens que vinham de Lisboa sem ainda se ter notícia da Independência.
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De acordo com o pensamento de Sandes “o apego à erudição e a crítica
documental fizeram da obra de Varnhagen um modelo de aplicação do método
histórico. Por isso mesmo, acreditamos que o tratamento secundário, dedicado ao ‘grito
do Ipiranga’, é resultado das dúvidas ou da fragilidade documental em torno do
episódio.” (SANDES, 2011:39).
Para Giselda Mota, Varnhagen possui “uma concepção da história vista ‘do alto’
que comporta noções totalmente desvinculadas das especificidades do processo. Os
acontecimentos parecem possuir uma ordem linear e ‘natural’.” (MOTA, 1972: 379).
Varnhagen narra a história da Independência de forma que a atitude de proclamar a
Independência do príncipe D. Pedro aparece como inevitável, resultado de um conjunto
de fatores políticos, econômicos e sociais. “A montagem da situação tende a enfatizar
que só havia um caminho a seguir, uma decisão a ser tomada. Via de regra, a solução
não difere daquela que de fato ocorreu, pelo menos no caso de D. Pedro I” (MOTA,
1972: 379).
Nilo Odália, organizador do livro Varnhagen: história, afirma que “a visão de
mundo de Varnhagen é política, porque ele revela a preocupação dominante na classe
social dirigente do nosso país, durante o século XIX” (ODÁLIA, 1979:16).
O livro Itinerário da Independência de Eduardo Canabrava Barreiros dá ênfase no
grito da Independência. A viagem de D. Pedro e o grito as margens do Ipiranga são tão
importantes, ao ver do autor, que o livro trata especificamente do caminho percorrido
pelo príncipe, desde sua partida até seu retorno ao Rio de Janeiro, já com a
Independência proclamada. A obra menciona duas proclamações da Independência,
uma no alto do Ipiranga e outra na meia encosta. O primeiro grito de “Independência
ou Morte”, no alto da colina é narrado através do relato do Major Francisco de Canto e
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Melo- esse mesmo relato é utilizado por Pedro Calmon em seu artigo sobre a
Independência. O segundo grito teria sido na meia encosta perante a guarda de honra,
de acordo com Barreiros, o segundo grito, relatado através do depoimento do Padre
Belchior e o comentarista Paulo Afonso Antônio do Vale, foi mais formal e solene.
(BARREIROS, 1972:140-145)
Tobias Monteiro em seu livro História do Império narra a viagem de D. Pedro à
São Paulo em sua “besta gateada”,que de acordo com o autor “era ela o único contraste
com a virilidade ali dominante”. Menos preocupado com a objetividade e menos
apegado aos documentos oficiais, Monteiro segue narrando a saga de D. Pedro até
chegar ao “Independência ou Morte” na colina. Tobias Monteiro em nota informa que
os elementos foram colhidos nas narrativas de Marcondes e Canto E Melo.
(MONTEIRO, 1972:521) Monteiro atribui a precipitação do “golpe da Independência”,
as resoluções portuguesas, nas quais o Brasil e D. Pedro ficavam sujeitos ao Rei e às
Cortes.
Pedro Calmon é autor do texto A proclamação da Independência, que aparece no
segundo volume da obra coletiva História da Independência do Brasil. Calmon, narra
com muitos detalhes os momentos que antecederam e precederam o fato. Tendo como
subtítulos A Jornada Triunfal, 7 de setembro, às 4 da tarde, Independência ou Morte,
entre outros.
No texto de Pedro Calmon, apesar de uma referência a circular de José Bonifácio,
em que este afirma que o “Brasil se considera tão livre como Portugal” (Calmon, org.
MONTELLO, 1972: 55 Vol.II), pode-se ler também uma parte intitulada As cartas
decisivas, neste trecho o autor escreve sobre os conteúdos das cartas e transcreve trecho
das mesmas. Neste aspecto Calmon diverge da leitura de Varnhagen quanto à influência
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das cartas na decisão do Príncipe, para Varnhagen as cartas só apressam a proclamação,
Calmon as coloca como decisivas. Varnhagen afirma que D. Pedro já partira para São
Paulo quase resolvido a declarar a Independência. (VARNHAGEN, 1972:207-208)
Para o momento “exato” da proclamação, Calmon recorre a testemunhos oculares
que narraram o momento:
...deixou-o um instante meditativo, às margens do Ipiranga (4 e meia da
tarde de 7 de setembro). ‘Depois de um momento de reflexão’- recorda Canto
e Melo, ‘bradou’ (poderia dizer, explodiu). ‘Já é tempo!...Independência ou
Morte! Estamos separados de Portugal!...’ [grifos do autor] (CALMON, org.
MONTELLO, 1972:62, Vol.II).

Calmon recorre a todo instante aos testemunhos, como forma de enfatizar o feito e
transmitir a ideia de veracidade dos fatos, narrados pelos próprios personagens da
história.
No texto de Pedro Calmon a narrativa é contada de forma heroica, ressaltando a
figura de Pedro I. Também neste artigo Calmon narra o romance que D. Pedro I teve
com Domitila de Castro Canto e Melo, no sítio do Ipiranga. Calmon introduz o tema
com as seguintes palavras: “Se para completar a naturalização (de Dom Pedro como
brasileiro) precisasse do amor, fulminante amor brasileiro – lá o surpreendeu, e cativou
Domitila de Castro Canto e Melo, irmã do seu capitão-camarista”. (CALMON, org.
MONTELLO, 1972:55, Vol.II)
Calmon dedica três pequenos parágrafos sob o subtítulo de O Romance no
Ipiranga, para narrar o envolvimento do Príncipe com a futura Marquesa de Santos.
Para uma narrativa heroica, não faltou nem o romance. O tom da narrativa é o de um
romance literário, embora não se abra mão das fontes, dos documentos e testemunhos.
Trechos das cartas são transcritos, imagens de documentos referentes ao acontecimento
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estão presentes no artigo, mas a ocasião era de celebração, de comemorar a figura do
Imperador Perpétuo do Brasil, possibilitando assim, que se construísse uma narrativa,
que estava mais preocupada em exaltar o feito, que em pensá-lo ou refleti-lo.
Destaco aqui outra passagem do texto de Calmon, intitulada 7de Setembro, Às 4
da tarde, neste tópico Pedro Calmon, faz uma descrição do acontecimento através do
quadro de Pedro Américo, O Grito do Ipiranga. Leia a seguir:
Era uma tarde de luz e paz, essa que o pincel retrospectivo de Pedro Américo
(na tela gigantesca do Grito) eternizou sem mentir. Tirem-lhe (no doce
panorama que as circunstâncias tornaram estridentemente histórico) os
uniformes absurdos da Guarda de Honra, instituída em 1º de dezembro; o
fogoso cavalo do Príncipe, que montava uma sólida mula gateada; os seus
bordados; quando em viagem trajava uma fardeta de oficial miliciano- e o
quadro ganhará toda a verossimilhança da cena, como a descrevem o
Capitão-mor Manuel Marcondes, o arguto Padre Belchior, o Capitão Canto e
Melo. [grifo meu] (CALMON, 1972:56).

Calmon sugere uma crítica ao quadro, por meio dos seus conhecimentos históricos
o autor aponta os elementos contraditórios, mas ainda assim, apresenta o quadro como
representação da cena, quando escreve que este sem alguns elementos ganhará toda
verossimilhança da cena. A reprodução do quadro está entre as imagens que ilustram o
artigo, mas não aparece quando Calmon escreve sobre o quadro (p.56), e sim após
algumas páginas (p.68), reforçando assim a ideia do quadro como representação do fato
histórico, já que se encontra descolado do texto que o critica.
Pedro Calmon, no livro História da Independência, assim como Barreiros e
Monteiro , recorre a relatos de pessoas que testemunharam o fato para narrar o momento
do Grito, mas a visão de Calmon é romantizada e desliza entre uma suposta
imparcialidade através do relato oral de uma testemunha do fato e idealização da cena e
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do herói. Enquanto Barreiros se atem apenas a registrar o que se pode ler nos relatos
testemunhais.
Assis Barbosa, apesar de escrever na mesma obra em que figura o texto de
exaltação ao 7 de setembro de Pedro Calmon, afirma que “ a verdadeira declaração da
Independência do Brasil não foi proferida na colina do Ipiranga, a 7 de setembro, mas, a
6 de agosto, no manifesto do Príncipe-Regente dirigido aos governos e nações amigas.”
Para Barbosa nesse documento, escrito por Bonifácio, o Brasil proclama à face do
Universo a sua Independência política.(BARBOSA, MONTELLO org.,1972:79.Vol.III)

Na introdução da obra História da Independência do Brasil, Josué Montello
expõe a ideia da Independência como processo que a obra pretendia passar para os
leitores, ao dizer que

nossa Independência política, longe de constituir um gesto romântico, que a
época e o temperamento do Príncipe D. Pedro simultâneamente explicariam,
corresponde à conseqüência natural de longo processo histórico que se
completa com o Grito do Ipiranga. (MONTELLO, 1972: 13, Vol. I)

Em outro trecho é possível ler novamente a mesma ideia, Montello diz: “mais do
que a sua vontade, atuou sôbre êle a pressão externa do País amadurecido para
autonomia política. A grandeza do Príncipe é que êle soube, na hora própria,
transformar a vontade nacional na sua própria vontade” (MONTELLO, 1972:18, Vol.
I).
O nascimento de uma grande nação não poderia ter-se dado por um ato
romântico do príncipe, embora o Grito do Ipiranga seja o acontecimento escolhido para
simbolizar todo esse processo, e por sua vez exaltado pelos autores, este se mostra como
resultado de um processo e de um sentimento de nacionalidade que já havia despertado
nos brasileiros, antes do 7 de setembro.
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Adolfo Varnhagen, ao escrever sobre o acontecimento do Fico, atribui ao próprio
Príncipe a decisão de permanecer no Brasil, menospreza o papel da Junta de São Paulo
no episódio do Fico, afirmando que a decisão já havia sido tomada por D. Pedro. De
acordo com o autor a representação da Junta foi escrita muito depois de correrem no Rio
de Janeiro, os artigos do Revérbero, da Malagueta e do Despertador Brasiliense. Acusa
ainda de haver ideias antidemocráticas na representação e que muitos liberais
conceituassem de retrógado o Conselheiro José Bonifácio. (VARNHAGEN, 1972:150151)

Alfredo Buzaid atribui um papel importante ao Fico, neste trecho em que
aproveita para falar sobre coesão e união entre as províncias, segundo o autor
O Fico é o marco da independência plantado por D. Pedro; é a resposta do
Brasil às Cortes Portuguesas, cujo erro capital foi o de supor que podiam
reduzir a meras províncias desmembradas um povo que ascendera à categoria
de Reino, tendo todas as suas partes unidas pelo mais profundo espírito de
coesão; é finalmente, a primeira vitória conseguida sem ódios, sem
ressentimentos e sem derramamento de sangue. (BUZAID, 1972:41)

Buzaid fala de união e coesão, mas em outro trecho menciona sentimentos
separatistas como capazes de comprometer a unidade do Brasil.

Em vários momentos do texto Montello refere-se a esse sentimento de
nacionalidade e também ao desejo de se manter a unidade territorial do país. Segundo
Montello, tal sentimento já se encontrava nos movimentos que aconteceram antes do 7
de setembro. Como se lê abaixo:

Os movimentos de inspiração emancipadora que, no curso das três centúrias
anteriores à Independência, eclodiram em alguns pontos do território
brasileiro, com seus heróis, seus teóricos e seus mártires, indiciam a
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formação de outra consciência mais aprimorada – a consciência da
nacionalidade. (MONTELLO, 1972: 13, Vol. I)

Em outras passagens a coesão nacional, a unidade nacional e ainda a
consciência da nacionalidade aparecem quando se faz referência a esses movimentos,
como na seguinte passagem: “Os movimentos autonomistas que eclodiram antes da
Independência inspiraram-se na coesão nacional como elemento básico da aspiração de
liberdade”, e também em outro trecho em que Montello escreve, “por isso, se variaram
as ideias políticas no sonho dos que idealizaram o Brasil livre, não variou o princípio da
unidade nacional em função dos ideais dessa liberdade.” (MONTELLO, 1972: 14-15)
Montello afirma ainda em outro trecho que “a Independência, se não foi
propriamente uma convulsão nacional, não deixou de ser contudo a expressão de um
anseio nacional”

(MONTELLO,1972:22). A Independência como vontade da

população é ressaltada, como sendo parte dessa mencionada consciência de
nacionalidade. Tais ideais perpassam também outros artigos da obra. Em A formação
do Brasil e o instinto de nacionalidade, Arthur Cézar Ferreira Reis e também em
Caminhos da Independência: os movimentos autonomistas de Américo Jacobina
Lacombe ressaltam a dimensão continental do país e destacam o instinto de
nacionalidade presente até mesmo nos movimentos separatistas.

Ferreira Reis termina seu texto atribuindo a atitudes de brasileiros, como a ida de
fluminenses e mineiros para o extremo sul, a ida de paulistas e nordestinos para o
desbravamento do centro-oeste, como “positivas demonstrações, insista-se, daquele
estado de espírito que prenunciava a formação de um povo, de um povo brasileiro, já
denominado pelo que poderíamos, muito acertadamente, denominar de instinto de
nacionalidade” (REIS, MONTELLO org., 1972:65, vol. I).
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Lacombe, no entanto, fala em vários momentos de uma consciência nacional
brasileira que se manifestava nas revoltas autonomistas. Lacombe qualifica a
manutenção da integridade territorial como sendo “uma das mais importantes e
decisivas realizações políticas do mundo contemporâneo: o Brasil uno e indestrutível,
democrático e tolerante, cristão e progressista. Assim Deus nos conserve”. Essas são as
últimas palavras do artigo. Jacobina Lacombe faz um salto das revoltas autonomistas até
o ano de 72, ano em que o Brasil apresenta todas as características mencionadas por ele,
quase que por uma vontade divina.

O coronel Francisco Ruas Santos, em seu artigo Guerra da Independência: As
Forças da Terra, também traz ideias de sentimento coletivo do povo brasileiro ao dizer
que “a Independência, como aspiração nacional enraizada no sentimento do povo, não
se fez de improviso. Pode-se dizer que amadureceu lentamente, como ideal do País”
(SANTOS MONTELLO org., 1972:142. Vol.II).

Varnhagen em seu livro passa pela situação dos deputados brasileiros nas Cortes
indo até a sua dissolução. Varnhagen escreve que os deputados da corte “a princípio
mostravam-se bairristas, não brasileiros.” (VARNHAGEN, 1972:104). Essa afirmação
de Varnhagen se contrapõe aos textos da coletânea de Montello, nos quais este afirma
que o instinto de nacionalidade e sentimento de união estava presente nos brasileiros já
em 1821 ou mesmo antes disso, pois no caso dos deputados enviados as cortes de
Lisboa os interesses regionais se sobrepunham aos do Brasil como um todo.
Varnhagen afirma ainda “que na época da Independência a unidade não existia:
Bahia e Pernambuco algum tempo marcharam sobre si, e o Maranhão e o Pará
obedeciam a Portugal, e a província de Minas Gerais chegou a estar por meses
emancipada” (VARNHAGEN,1972: 32).
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Tobias Monteiro, no capítulo dezessete escreve sobre A desunião das Províncias.
Monteiro salienta que o Fico não foi suficiente para D. Pedro ganhar a confiança e a
obediência de todas as províncias, lembrando que algumas províncias era contra a
desobediência

à

Portugal

e

não

queriam

“afrouxar

os

laços

de

união”

(MONTEIRO,1972:447-448). Nos capítulos posteriores ao que relata a Independência
em 7 de setembro, Monteiro escreve sobre a resistência e incorporação da Bahia, assim
como os Últimos redutos de resistência, em que escreve sobre o Maranhão e
Pernambuco. Para Tobias Monteiro a vitória de Lord Cochrane na Bahia foi decisiva
para a manutenção da unidade nacional. (MONTEIRO, 1972:612).

Viotti da Costa ao escrever sobre a emancipação brasileira contesta a visão de
nacionalismo no Brasil à época da Independência. Segundo Viotti da Costa o país não
possuía as condições necessárias para assumir o significado pleno de nacionalismo
devido ao tipo de economia voltada para a exportação e a dificuldade de comunicação
entre as províncias, além dos fortes laços de várias províncias com a Europa nas
vésperas da Independência. A falta de condições para levar a uma integração nacional
foi, para Costa, o motivo dos movimentos revolucionários antes da Independência terem
sido de caráter local (COSTA, 1979:29).

Herculano Gomes Mathias é uma voz dissonante na obra organizada por
Montello, em seu artigo A Independência nas Províncias: seus aspectos
administrativos, Mathias afirma que a Independência política do Brasil, assim como em
outras colônias latino-americanas, provocou alterações na organização administrativa de
suas unidades territoriais. Tarefa essa, de acordo com Mathias “difícil de impor, num
país tão vasto e sem uma consciência nacional definida”. (MATHIAS, MONTELLO
org., 1972:250. Vol.II)
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Desta forma, vê-se que enquanto a maioria dos livros escritos em 1972 ressalta
uma suposta consciência nacional, um sentimento de unidade entre os brasileiros no ano
de 1822 e mesmo nos que precederam a Independência, os textos de Varnhagen e
Monteiro resaltam a desunião das províncias e a dificuldade para integrar o país após a
proclamação da Independência.

Maria Odila Silva Dias, em seu artigo Interiorização da Metrópole, publicado no
livro 1822: Dimensões destaca “o fato da ‘independência’, isto é, da separação política
da metrópole (1822) não ter coincidido com o da consolidação da unidade
nacional(1840-1850)” (DIAS, org. MOTA, 1972:160).
Silva Dias escreve em 1972, e discorda da visão dos autores dos textos publicados
na Biblioteca ao afirmar que “durante muito tempo ressentiu-se o estudo da nossa
emancipação política do erro advindo da suposta consciência nacional a que muitos
procuravam atribuí-la” (DIAS, org. MOTA, 1972:165). A consciência nacional tão
salientada nos textos da coletânea organizada por Montello como fator para a
Independência, para a Silva Dias é um erro de análise.
Artur Cezar Ferreira Reis, também possui um artigo no livro 1822: Dimensões, no
qual trata do processo de Independência no Norte. Novamente o sentimento de
nacionalidade é mencionado pelo autor, de acordo com Reis foi esse sentimento que fez
com que este (o Norte) se tornasse por decisão própria parte do Império. (REIS, MOTA
org., 1972:)

3.2.2- D. Pedro I e José Bonifácio
D. Pedro I e José Bonifácio de Andrada são as figuras destacadas em 1972 como
sendo os principais personagens da Independência do Brasil em 1822. Através dos
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textos que compõem a coleção Biblioteca do Sesquicentenário da Independência podese ler que a visão desses dois grandes nomes da história também se altera de acordo com
quem narra. Os problemas suscitados pelos historiadores de cada época têm relação
direta com o seu meio social. “O passado é lido pelos historiadores de acordo com o
presente, cada pesquisa, nesse sentido, não é apenas a manifestação de um lugar, mas a
sua demarcação e a sua problematização”. (CERTEAU: 2006).

Dom Pedro I aparece no terceiro volume da coletânea História da Independência
do Brasil, em um artigo escrito por Pedro Calmon, no qual este narra toda a vida do
príncipe, desde seu nascimento em Portugal, sua infância e juventude no Brasil, sua
habilidade para a música e para as armas, assim como sua pouca educação por ter
crescido nos trópicos. Seus amores de juventude são narrados, assim com o seu
casamento com D. Leopoldina e nascimento de seus herdeiros. O escandaloso caso que
manteve com Domitila, a Marquesa de Santos e o reconhecimento de filhos ilegítimos
não foram fatos esquecidos por Calmon.

O texto apresenta uma humanização do herói da Independência, apresentando
seus deslizes e limitações, mas também valoriza sua bravura na Independência e sua
liderança militar ao lutar em Portugal, para defender o trono de sua filha, D. Maria. Ao
falar sobre a memória de D. Pedro, Calmon diz que o tempo lhe fez justiça, e ressalta:
“Ressoa mais forte em 1972: o sesquicentenário da tarde translúcida do Ipiranga, em
que abriu ao Brasil o seu roteiro de nação livre”. (CALMON, org. MONTELLO,
1972:50, Vol.III)

Adolfo Varnhagen fala de D. Pedro I, como sendo pouco instruído, volúvel e
vaidoso, mas franco, generoso, liberal e ativo. Varnhagen termina o livro atribuindo a
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D. Pedro o sucesso da Independência e conferindo a vinda e depois a partida de D. João
como acontecimentos que aceleraram o processo. Varnhagen afirma que:

(...) meditando bem sobre os factos relatados, não podemos deixar de
acreditar que, sem a presença do herdeiro da Corôa, a independência não
houvera ainda talvez nesta ephoca triunphado em todas as províncias, e
menos ainda se teria levado a cabo esse movimento, organizando-se uma só
nação unida e forte, pela união, desde o Amazonas até ao Rio Grande do Sul.
Terminamos, pois, saudando, com veneração, e reverencia, a memória do
príncipe fundador do Império.” (VARNHAGEN,1972:394)

A obra de Varnhagen apesar de se dizer imparcial, desliza nessa imparcialidade e
ressalta o herói da Independência, D. Pedro I. Varnhagen, mesmo com tantos anos
separando seus escritos e as comemorações, tinha a visão de D. Pedro que a comissão
das comemorações queria ressaltar, o príncipe fundador do Império uno e forte. A força
que só era possível na integridade do território.
Canabrava Barreiros também finaliza seu livro exaltando D. Pedro I. Barreiros
ressalta que o Príncipe levou apenas cinco dias para fazer a viagem de volta, após a
proclamação da Independência, enquanto a viagem de ida durou doze dias. Para o autor
isso demonstra a “singular personalidade daquele a quem tanto devemos, quando de
nossa independência política.”
Barreiros prossegue escrevendo que o Príncipe
capaz de refrear seu temperamento impulsivo, quando necessário,
consolidando alianças e apaziguando, o que vinha fazendo desde sua viagem
anterior a Minas Gerais, para senhor da situação, dar rédeas a seu
temperamento fogoso, percorrendo o caminho de volta como um furacão,
conduzindo o facho da vitória que soube preparar e conquistar.
(BARREIROS, 1972:156)
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Pedro Calmon na apresentação do livro de Barreiros já se refere a D. Pedro I
como “O homem do destino. A galope, por essa estrada, levando a mensagem de ordem:
porque foi pacificar São Paulo; e a mensagem da liberdade, porque ia emancipar o
Brasil”. (PREFÁCIO, CALMON IN: BARREIROS, 1972).
Tobias Monteiro ao escrever sobre o príncipe remete a criação de D. Pedro em um
“lar quase desfeito”, sua preferência por “gente de baixa esfera”, seu apetite sexual
precocemente desenvolvido e voraz. Mas “apesar desse abandono e a falta boas
companhias para todas as ações da vida, a inteligência nativa do Príncipe supria, quanto
possível, as deficiências do ensino.” Monteiro evidencia as aptidões militares do
príncipe e seu manejo com as armas, seu gosto pela música e pela arte e atribui a falta
de preparo do herdeiro da coroa para assumir o trono à D. João e Carlota Joaquina.
(MONTEIRO, 1972)
Freire Sandes afirma que Tobias Monteiro se esforça para defender a figura de D.
Pedro, embora isso não o impeça de retratar com realismo e ironia a sociedade cortesã
na qual viveu o príncipe (SANDES, 2011:159).
Tobias Monteiro, não cunha uma imagem de D. Pedro como grande herói no
decorrer de seu livro, mas suas últimas palavras redime o príncipe e o coloca como
fundador da pátria una. Monteiro encerra seu livro dizendo que:
Os erros cometidos pelo Príncipe nada valem diante do serviço inestimável
de constituir-se o núcleo de atração das Províncias e tornar possível a
Independência com a incorporação de todas elas ao Império. Esta é a sua
glória no Brasil. Outra ele conquistou além dos mares (MONTEIRO,
1972:804).

José Bonifácio também tem seu lugar dos livros da Biblioteca embora sua imagem
tenha diferentes aspectos em cada uma delas. Se em alguns livros tem lugar de patriarca
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da Independência e mentor do príncipe em outros seus defeitos de caráter são
salientados diminuindo seu papel no processo da independência.

Alfredo Buzaid ressalta em sua introdução que Bonifácio passou a história como
patriarca da Independência pelos seus méritos “no empenho de erigir o Brasil em nação
livre e manter-lhe a unidade política”. Buzaid encerra a introdução afirmando que “o
fadário dos grandes homens não está em fazer vingar a sua mensagem, antes em
anunciá-la e pregá-la aos povos; porque, como semeadores de ideias, falam mais para o
futuro do que para o presente”. (BUZAID, 1972:9-11) Elaborado em 1972, tal livro
mostra a visão que se queria transmitir de Bonifácio nas comemorações e as associações
dos ideais do Ministro Andrada com as ideias do governo Médici.

Já no primeiro capítulo, que fala do nascimento e primeiros estudos de José
Bonifácio, Buzaid remete a um tio trisavô do patriarca da independência do Brasil que
teria sido restaurador da liberdade de Portugal contra a Espanha. A referência chega a
ser jocosa, um tio trisavô, mais vem como o objetivo claro de demonstrar que Bonifácio
tinha no sangue a causa da emancipação, Bonifácio supostamente descendia de uma
linhagem de restauradores. (BUZAID, 1972:15)
No decorrer do livro, Buzaid ressalta as qualidades de Bonifácio. De acordo com
o livro Bonifácio era “portador de inteligência aguda e ávida de saber”, além de ter
“temperamento forte, vibrátil e irrequieto”, e ser um “homem de ciência e homem de
ação, amante do trabalho até o exagero”. Buzaid afirma ainda que “o gênio político de
José Bonifácio ergue-se muito acima dos seus contemporâneos em tom profético de
reformador lúcido, capaz de dar soluções audazes, mas verdadeiras”. (BUZAID, 1972)

122

As inúmeras virtudes atribuídas a José Bonifácio no livro de Alfredo Buzaid são
contrastantes com tantos defeitos e desvios de caráter atribuído a Bonifácio no livro de
Varnhagen.
Adolfo Varnhagen fala sobre as intenções de alguns grupos de se manter unido à
Portugal, dando uma autonomia ao Brasil, entre esses estaria José Bonifácio. Com isso
Varnhagen começa a destruir a imagem de Bonifácio como patriarca da Independência,
uma vez que este seria a favor da manutenção da união. De acordo com o livro de
Varnhagen, José Clemente Pereira, chefe do partido liberal brasileiro, foi um dos
cidadãos que mais contribuíram para a proclamação da Independência e logo depois
para a do império. (VARNHAGEN, 1972:91)
Varnhagen ao falar sobre Bonifácio, diz que sua entrada no ministério teria dado
mais unidade, mas logo depois, diz que o “muito orgulho, a falta de prudência e o
excesso de ambição” o cegava. Prossegue dizendo que Bonifácio falava demasiado e era
pouco discreto e pouco reservado, como estadista. Nessa mesma página diz ainda que o
príncipe de tanta confiança que depositava em Bonifácio acabou por lhe imitar em
alguns de seus defeitos, “começando pela falta de decoro e recato nas palavras”.
(VARNHAGEN, 1972:160)
Em vários momentos do livro História da Independência, Varnhagen volta a falar
sobre José Bonifácio, Varnhagen afirma que Bonifácio com o seu caráter arrebatado e
impaciente, “pretendia converter todo o país política e literariamente às suas ideias, sem
advertir que tudo isso requeria tempo e outra instrução, e não à força e às ameaças”
(VARNHAGEN, 1972:247).
Quanto à reintegração dos irmãos Andrada no ministério, Varnhagen escreve que
de volta ao poder os irmãos Andrada, “cegos na embriaguez do triunfo, chegaram a
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tantos atos de arbitrariedade, despotismo e triste vingança, que vieram a cavar o seu
próprio descrédito” (VARNHAGEN, 1972:254).
Emilia Viotti da Costa escreve em seu artigo José Bonifácio: homem e mito, que
Francisco

Adolfo

Varnhagen,

fundamentando-se

em

depoimentos

testemunhais, apresentou Bonifácio como personagem vingativo e arbitrário,
minimizando sua participação na emancipação política do país. Houve quem
insinuasse que o juízo pouco favorável de Varnhagen se deveu a questões de
família. Seu pai fora prejudicado por críticas dos Andradas às suas atividades
na Fábrica de Ferro de Ipanema e Varnhagen nunca lhes perdoara (COSTA,
MOTA org. 1972:107).

Por outro lado, José Bonifácio tem seu lugar como patriarca da Independência, no
artigo Perfil de Bonifácio, artigo que compõe História da Independência do Brasil,
organizada por Montello em 1972. Escrito por Assis Barbosa, o texto narra a vida de
Bonifácio, seus feitos na ciência e posteriormente no campo político. Embora Viotti da
Costa não cite nomes, Assis Barbosa partilha da visão dos que acusam Varnhagen de
escrever baseado em motivações pessoais, para Barbosa essa é a razão da visão
pejorativa a respeito de Bonifácio no livro de Varnhagen.
Viotti da Costa encerra seu artigo com uma a seguinte afirmação: “José Bonifácio,
simbolizando os anseios de emancipação do jugo colonial, continuará a ser reverenciado
como herói enquanto perdurarem as ideias de nacionalidade, autonomia e integração
nacional.” (COSTA, org. MOTTA: 1972:159). Desta forma, José Bonifácio ser
lembrado durante as comemorações como o patriarca e mentor da Independência é
também um reflexo das preocupações presentes no ano de 1972.

Tobias Monteiro oscila sua opinião em relação a figura de Bonifácio. Em seu livro
História do Império, Monteiro dedica três capítulos aos Andradas. São eles: A demissão
dos Andradas, Os Andradas no Poder e O caráter dos Andradas. Para Monteiro “José
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Bonifácio tinha prestado à causa da Independência os mais assinalados serviços. Não
lhe diminui o papel histórico o fato de outros se lhe terem antecipado no preparo desse
grande acontecimento”. Em outro momento Monteiro escreve que a tenacidade de
Bonifácio era um contrapeso às vacilações de D. Pedro (MONTEIRO, 1972:731, 733).

Monteiro reproduz as palavras de José Clemente, um oponente de Bonifácio, nas
quais Clemente reconhece a importância de Bonifácio para a Independência. Clemente
diz que “o seu nome (referindo-se a Bonifácio) será sempre inseparável da
Independência do Brasil, a qual lhe é devida em grande parte”. (MONTEIRO,
1972:735)

Embora Monteiro atribua algumas virtudes a Bonifácio, no mesmo capítulo acima
citado O caráter dos Andradas, Monteiro escreve que

ao lado, porém, dessas qualidades extraordinárias, talento, instruções,
virtudes privadas, José Bonifácio e seus dois irmãos tinham perniciosos
defeitos de caráter, como orgulho e vaidade, ódio dos inimigos, índole
violentíssima, maneiras desabusadas, preocupação de vingança, instabilidade
de

ideias,

conforme

estavam

no

Governo

ou

eram

oposição

(MONTEIRO,1972:739).

Para Monteiro tais defeitos não interferiram muito na primeira fase da
Independência, pois era um momento de guerra, mas após esse período esses defeitos
interferiram na política do país.
Para o historiador José Honório Rodrigues, José Bonifácio “foi o maior dos
brasileiros de todos os tempos, incomparável nos seus valores, virtudes, e que nos deu, a
todos os brasileiros, a posse de nós mesmos, e ao Brasil a liberdade nacional e a
independência” (RODRIGUES, 1975:35).
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Desta forma, pode-se concluir que a imagem construída em torno da figura de D.
Pedro é unânime, D. Pedro I sempre aparece como quem trouxe a liberdade, a ordem e a
integridade territorial, mesmo não sendo bem instruído e tendo um temperamento
passional, enquanto a imagem de Bonifácio tem uma mudança radical entre o livro de
Adolfo Varnhagen e os livros escritos em 1972. Contudo

a imagem do Patriarca da Independência, forjada no calor das lutas políticas,
por ocasião da Independência, perpetuou-se na História. O caráter
contraditório de seu programa, politicamente conservador mas avançado no
nível econômico e social, possibilitou a sobrevivência da imagem de José
Bonifácio, herói nacional, na medida em que na sociedade brasileira
sobreviveram o liberalismo antidemocrático, a desconfiança em relação às
soluções revolucionárias, a preferência pelas fórmulas reformistas e
gradualistas. (COSTA, 1979:107)

O que se pode perceber é que nos livros que compõem a Biblioteca, principalmente os
que foram editados em 1972 são ressaltadas as características de D. Pedro I e José
Bonifácio, como a bravura de um e a inteligência do outro, como forma de exemplo
para aos cidadãos brasileiros.

126

Considerações finais

A Biblioteca do Sesquicentenário da Independência do Brasil foi uma das
realizações das comemorações do sesquicentenário de 1972. A intenção da Biblioteca é
de comemorar e eternizar o regime, registrando os festejos e perpetuando uma
determinada leitura da Independência e das comemorações. Instituir uma coleção como
a Biblioteca e pretender distribuí-la por todas as bibliotecas do país mostra a
importância

atribuída

à

história

naquele

momento.

A

historiografia

era

instrumentalizada e a Biblioteca atuaria como forma de levar a todo o país os ideais
defendidos pelo governo, promovendo o regime e vinculando este ao considerado
fundador da nação soberana, D. Pedro I.

O silêncio sobre a Biblioteca e as comemorações como um tudo durante muitos
anos, mesmo com um Fundo repleto de documentos no Arquivo Nacional pode ser
interpretado com uma reação natural de uma sociedade que saindo de um período
ditatorial renegava tudo que remetesse ao regime. O momento depois da abertura
democrática era de expurgar os males e contar a história das vítimas, dos que foram
silenciados durante o regime, por isso contar a história de uma festa pareceria
inadequado.

De acordo com Cordeiro as comemorações de 1972 foram colocadas “no rodapé
da história. São raras as referências às comemorações do Sesquicentenário da
Independência e, as que existem, em geral confirmam apenas o discurso rememorativo
sobre aquele período, fortemente ancorado no mito da sociedade resistente.”
(CORDEIRO, 2011:4).
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Com o passar do tempo as comemorações nacionais passaram a ser lidas não mais
como simples festas, mas sim como um instrumento de mobilização da população em
torno de uma ideia, momento também de criação e ou afirmação de mitos de origens, e
com frequência são comemorações do presente mais que do passado.

Fernando Catroga ao estudar comemorações em Portugal no século XIX afirma
que “se as comemorações parecem ser, por um lado, um culto nostálgico e regressivo,
por outro, o passado é oferecido como arquétipo ao presente e ao futuro”. Segundo
Catroga o “comemoracionismo, tal como a historiografia dominante, também se
baseava numa análoga ideia evolutiva e continuísta de tempo, na qual o melhor passado
era decantado para ser seguido como futuro do presente” (CATROGA, 2001:61). As
afirmações de Catroga podem ser utilizadas para as comemorações do Sesquicentenário
da Independência do Brasil, pois embora afastadas no tempo, as comemorações têm em
comum o intuito de garantir um futuro para o presente através do passado. Além da
tentativa de legitimar um determinado poder em período de crise e instabilidade política
através de um discurso histórico.

Nas comemorações do Sesquicentenário da Independência, dois meios de
transmissão de memória foram utilizados de forma conjunta, a comemoração e a
historiografia por meio da Biblioteca. De acordo com Fonseca “a historiografia não é
comemoração, da mesma forma que a comemoração não se pode traduzir na escrita dos
livros de história. No entanto, pressupõe a existência de tais livros e tudo que eles
significam”. (FONSECA, 2005:44). Com isto quero dizer que as comemorações
necessitam de uma história na qual se pautar, de um passado, mesmo que somente uma
parte dele seja ressaltado e lembrado. A historiografia é o “discurso disciplinado” que a
comemoração recorre para afirmar o objeto comemorado.
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Desta forma a Biblioteca do Sesquicentenário cumpria a missão de estruturar um
discurso concreto sobre a Independência por meio dos livros escolhidos. A escolha de
determinados livros para a biblioteca visava à afirmação de uma determinada leitura da
Independência, lida como momento de fundação da nação livre e soberana. A Biblioteca
do Sesquicentenário desempenha um papel análogo ao de monumento e de rito de
recordação. A historiografia atuou como meio não somente de resgate e valorização de
um determinado passado como também atuou em favor de um presente. As obras
selecionadas trabalhavam no sentido de mostrar as realizações alcançadas pelo governo
ao mesmo tempo em que visavam estabelecer uma continuidade com um momento tido
como momento de fundação da nação.

Os livros que compõem a coleção embora visassem transmitir uma história única
da Independência possuíam pequenas divergências entre si. Tais divergências advêm da
pluralidade de autores e das diferentes épocas em que os livros foram escritos. Os
autores que escreviam em 1972 procuravam atribuir características importantes no
presente nos acontecimentos do passado. Neste sentido Lowenthal afirma que “a
necessidade de se utilizar e reutilizar o conhecimento da memória, de esquecer assim
como recordar, força-nos a selecionar, destilar, distorcer e transformar o passado,
acomodando as lembranças às necessidades do presente” (LOWENTHAL, 1998: 77).
Contudo essas divergências não comprometem a ideia da coleção de transmitir uma
visão da história da Independência, registrar uma memória do presente e estabelecer um
elo entre os tempos.

A história da Independência do Brasil contada nos livros da Biblioteca apresenta
uma versão não tão “incruenta” desse período, como diria Honório Rodrigues. As lutas
da Independência e a dificuldade de agregar algumas províncias apesar de uma suposta
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consciência nacional é contada nos livros como forma de mostrar as vitórias obtidas por
meio da marinha e de forças terrestres, ressaltando a necessidade do país de possuir uma
força armada forte para manutenção da integração e segurança do Brasil. Desta forma
esse pode ser um dos motivos para a não inclusão de livros como o Oliveira Viana e
Oliveira Lima que apresentam a Independência como um “desquite amigável”
(RODRIGUES: 99). Os livros de Monteiro e de Varnhagen embora não apresentem
uma visão romantizada da Independência não deixam de atribuir o sucesso da causa á
D. Pedro. A obra de Varnhagen possui uma parte destinada a tratar da independência
nas províncias ressaltando as lutas da Independência, promovendo a importância das
forças armadas como era de interesse dos militares no momento das comemorações.

A história dentro das comemorações e por sua vez a escrita da história eram
utilizadas na concepção de história magistra vitae em que se deveria aprender com o
passado e com isso projetar um futuro. No encerramento das comemorações o
pronunciamento de Médici ressalta essa característica atribuída a história:

Certo de que a História deve ser entendida como um processo de mudança,
valendo as lições do passado para iluminar os rumos do povir, quisera, neste
fecho do dia do Sesquicentenário, que todos refletíssemos sobre o nosso
tempo e os tempos vindouros. O que fazemos agora e o que havemos ainda
de fazer, nosso trabalho, nossos sacrifícios, influindo nas gerações de hoje,
influirão, ainda, como maior intensidade, nas gerações futuras.

A escolha do IHGB para consolidar essa leitura da Independência se relaciona
com essa visão de história que ensina, desde o seu início o instituto lê a “história,
enquanto palco de experiências passadas, de onde poderiam ser filtrados exemplos e
modelos para o presente e futuro.” (GUIMARÃES, 1988:15). O IHGB no momento das
comemorações, na tentativa de manter seu predomínio como lugar de construtor da
memória brasileira, naquele momento ameaçado pelo crescimento das pesquisas nas
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universidades se aliou ao governo ajudando a divulgar uma versão da história da
Independência, uma história oficial que enaltece os grandes homens e os grandes
acontecimentos, articulando passado, presente e futuro.

Ao instituir uma única coleção em

que as obras retratavam o passado e o

presente, a biblioteca passava uma ideia de continuidade, de unidade de pensamento
entre os dois tempos. Em suma, nas leituras construídas através da Biblioteca valorizar
o herói D. Pedro era valorizar também o presidente Médici, uma vez que os dois
compartilhavam de um mesmo ideal, manter o Brasil uno e soberano. A escrita da
história era não só comemorativa, mas também e principalmente autocomemorativa.
Desta forma, a história na forma da Biblioteca tinha objetivo narrar o passado com
vistas ao presente e ao futuro, atuando como memória social, com meio de transmissão
de um determinado discurso e como forma de legitimar o presente.
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Anexo I
Plano da obra História da Independência, organizada por Josué Montello.
Introdução- Josué Montello (da Academia Brasileira de Letras e do IHGB)
Volume I
A formação do Brasil e o instinto da nacionalidade- Arthur Cezar Ferreira Reis
(Presidente do conselho Federal de Cultura e do IHGB)
Caminhos da Independência: os movimentos autonomistas- Américo Jacobina Lacombe
(Presidente da Fundação da casa de Rui Barbosa e do IHGB)
Mudança da Família Real para o Brasil: suas conseqüências políticas- Marco
Carneiro de Mendonça (do IHGB)
Perfil de Cairu- Pinto de Aguiar (do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia)
Brasil-Reino- R. Magalhães Júnior ( do IHGB e da Academia Brasileira de Letras)
A Revolução Constitucionalista de 1820. A representação brasileira às Cortes GeraisRaymundo Faoro (do Conselho Federal de Cultura)
Preparação da Independência- R. Magalhães Júnior (do IHGB e da Academia
Brasileira de Letras)

Volume II
A Imprensa na Independência- Barbosa Lima Sobrinho (do IHGB e da Academia
Brasileira de Letras)
A Proclamação da Independência- Pedro Calmon (Presidente do IHGB e membro da
Academia Brasileira de Letras)
Itinerário da Independência- Eduardo Canabrava Barreiros (do IHGB)
O ciclo das Independências americanas- Arthur Cezar Ferreira Reis (Presidente do
Conselho Federal de Cultura e do IHGB)
Guerra da Independência: as Fôrças de Terra- Cel. Francisco Ruas Santos (do Instituto
de Geografia e História Militar do Brasil e do IHGB)
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Guerra da Independência: as Fôrças de Mar- Comandante Max Just Guedes (do
IHGB)
A Independência nas Províncias- Herculano Gomes Mathias (do IHGB)

Volume III
D. Pedro I- Pedro Calmon (Presidente do IHGB e membro da Academia Brasileira de
Letras)
José Bonifácio- Francisco de Assis Barbosa (do IHGB e da Academia Brasileira de
Letras)
Próceres da Independência- General Umberto Peregrino (do IHGB)
Fundamentos econômicos da Independência- Djacir Menezes (Reitor da Universidade
do Rio de Janeiro e membro do IHGB)
O Rio de Janeiro ao tempo da Independência – Gilberto Ferrez (do IHGB)
São Paulo ao tempo da Independência- Ernani Silva Bruno (Diretor do Museu da Casa
Brasileira São Paulo)
A Constituinte de 1823- Evaristo de Morais Filho (da Sociedade Internacional do
Direito do Trabalho, do Instituto dos Advogados Brasileiros)

Volume IV
A Constituição do Império- Ministro Cândido Mota Filho (do IHGB e da Academia
Brasileira de Letras)
Símbolos do Brasil- Gen. Jonas Correia (do Instituto de Geografia Militar do Brasil e do
IHGB)
O Hino da Independência- Andrade Muricy (do Conselho Federal de Cultura e da
Academia Brasileira de Música)
Reconhecimento do Império- Embaixador Carlos Alfredo Bernardes
A base física do Império- Manuel Diégues Júnior (do IHGB)
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O Processo de autonomia cultural- Afrânio Coutinho (da Academia Brasileira de
Letras)
A Unidade Nacional do Império- Gilberto Freyre (Presidente do Conselho do Instituto
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais)

Anexo II- Propagandas com logotipo do Sesquicentenário da Independência

Lata de cerveja Skol Comemorativa do Sesquicentenário da Independência
Propaganda Café Solúvel Brasília, Revista Veja, Setembro de 1972.

Rhodia- Propaganda Revista Veja, Setembro de 1972.
Constrol S. A. – Propaganda Revista Veja,Setembro de 1972.
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Produtos Laticínios GO.GO – Jornal Folha de Goiaz, 7 de setembro de 1972.
SEPRO- Jornal do Brasil, 21 de abril de 1972.

Banco Português do Brasil S.A. – Revista O Cruzeiro, edição comemorativa do Sesquicentenário, 1972.

Anexo III - números especiais de revistas
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Revistas
Manchete,
Independência,1972.

edições

comemorativas

do

Sesquicentenário

da

Revista O Cruzeiro, edição comemorativa do Sesquicentenário, Setembro 1972.
Revista Veja, Setembro de 1972.

Anexo IV- Jornal do Brasil e Jornal Folha de Goiaz
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Jornal do Brasil, Instituto Histórico e Geográfico ouve Valadão e comemora o Fico. 13
de janeiro de 1972.
Jornal do Brasil, Festa da Independência começa a 21 de abril. 23 e 24 de janeiro de
1972.

Jornal Folha de Goiaz, 23 de abril de 1972. Jornal Folha de Goiaz, Agosto de 1972.
Jornal Folha de Goiaz, abril de 1972.
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Anexo V

Livro e volume dentro da
biblioteca

D. Pedro I-Proclamações, cartas e
artigos Volume1

Autor

Pedro Calmon

Editora

Ano de
publicação
original e
reedição

Departamento de
Editado para a
Imprensa Nacional Biblioteca
1973

José Bonifácio-A Visão do Estadista Alfredo Buzaid

Departamento de
Editado para a
Imprensa Nacional Biblioteca
1972

Volume 2

Itinerário da Independência

Eduardo
Canabrava
Barreiros

José Olympio

1972

Volume 3
História do Império: A elaboração
da Independência

Tobias do Rego
Monteiro

Volume 4

Editado para a
Biblioteca

Edição original
Instituto Nacional
do Livro

1927
2ª edição para
Biblioteca
1972

Diário do Capelão da Esquadra
Imperial comandada por Lord
Cochrane

Frei Manoel
Moreira Da
Paixão e Dores

Edição original
1940
Reeditado para
Biblioteca

Volume 5

1972
História da Independência do Brasil
até o reconhecimento pela antiga
Francisco Adolfo
metrópole, compreendendo
de Varnhagen
separadamente a dos sucessos
ocorridos em algumas províncias
até esta data.
Volume 6

Edição original
Instituto Nacional
do Livro

1916
6ª edição para
Biblioteca
1972
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História do Exército BrasileiroPerfil Militar de um Povo. 3 tomos
Volume 7

A Iconografia do Meio Circulante
do Brasil.

Cel. Francisco
Ruas Santos
(plano da obra)
S. Dos Santos
Trigueiro

Instituto Nacional
do Livro

1972
Banco Central do
Brasil. Gerência
do Meio
Circulante

Volume 8
O Ferro na História e na Economia
do Brasil
Volume 9
Pioneiros da cultura do café na era
da Independência.

Editado para a
Biblioteca

Editado para a
Biblioteca
1972

Edmundo de
Macedo Soares e
Silva

Sidergráfica

Gilberto Ferrez

IHGB

Oswaldo
Gonçalves Cruz

Sociedade
Impressora
Brasileira

Editado para a
Biblioteca

Editado para a
Biblioteca

Volume 10
Opera Omnia. 3 tomos.
Volume 11

Dragões da IndependênciaTradição e História
Volume 12
As Quatro Coroas de D. Pedro I.
Volume 13

A Independência na Imprensa
Francesa

Reimpresso para
biblioteca 1972
data original não
encontrada

Alcides Tomaz de Companhia
brasileira de Artes
Aquino Filho
Gráficas

Editado para a
Biblioteca

Sergio Corrêa Da
Costa

Edição original

A Casa do Livro

1972

1941

Aurélio de Lyra
Tavares

A Casa do Livro

Sílvia Lacerda
Martins de
Almeida (Org.).

Companhia
Editora Nacional

Antônio Jorge
Corrêa

Instituto
Internacional do
Livro

Editado para a
Biblioteca
1973

Volume 14

Uma filha de D. Pedro- D. Maria
Amélia

Editado para a
Biblioteca
1973

Volume 15
As Comemorações do
Sesquicentenário

Editado para a
Biblioteca
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Volume 16

1972

A Guarda de honra do Príncipe
Manuel Xavier de
Dom Pedro na viagem de São Paulo Vasconcellos
Pedrosa
Volume 17

Editado para a
Biblioteca

História da Independência do Brasil Josué
Montello(org.)

IHGB

1972
A Casa do Livro

Editado para a
Biblioteca

1972

i

Os títulos e citações da obra História da Independência foram transcritos de forma literal, respeitando
a grafia da época, apresentando, portanto, divergências em relação à grafia vigente.
ii

As citações referentes a obra História da Independência, apresentarão a seguinte forma: (nome do
autor, nome do organizador, ANO, PÁGINA e volume)
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