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RESUMO 

No presente trabalho será utilizado como princípio norteador a discursão sobre 

ética e moral, onde tais categorias promovem diferentes visões sobre o ofício 

do historiador e seus alicerces enquanto profissional no Brasil, entre 1838 e 

1880. Serão usadas fontes do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 

para avançarmos no debate sobre a história da historiografia que abrange os 

letrados brasileiros no Oitocentos.Como o historiador ainda não possuía uma 

figuração específica no recorte trabalhado, tentamos compreender quais os 

recursos e estratégias discursivas foram estabelecidos quando de sua 

incorporação ao projeto monárquico desenvolvido no Segundo Reinado. 

Vinculando algumas ideias já repercutidas como a consolidação do Estado 

nacional brasileiro, a importância de uma história para nação, a presença dos 

autores antigos e modernos pela revista do Instituto, pretendemos explorar 

mais esses assuntos para revelar traços novos que dizem respeito a uma ética 

que pode ser pensada para o historiador naquele período. A discussão será 

encaminhada a partir das reflexões desenvolvidas por alguns historiadores e 

filósofos como Sérgio da Mata e Paul Ricoeur, esclarecendo os conceitos de 

ética e moral, para então traçarmos um caminho seguro neste assunto. 
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Preparando todo este aparato, busca-se, então, examinar os princípios que 

regem uma deontologia do historiador no âmbito do IHGB. As dissertações e 

textos publicados, assim como as atas e sessões de aniversário podem 

manifestar alguns pontos fundamentais em que esta ética se respalda. Além do 

mais, abrir novas perspectivas e chances de trabalho com esta perspectiva 

também apresenta-se como alvo deste esquadrinhamento.  
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ABSTRACT 

In the present work the discourse on ethics and morality will be used as a 

guiding principle, where such categories promote different visions of the 

historian's office and its foundations as a professional in Brazil between 1838 

and 1880. Sources from the InstitutoHistórico e GeográficoBrasileiro (IHGB). To 

advance the debate on the history of historiography that covers Brazilian 

scholars in the 19th century. As the historian still did not have a specific 

figuration in the work cut, we try to understand what resources and discursive 

strategies were established when he joined the monarchist project developed in 

the Second Reign. Linking some ideas that have already been passed on, such 

as the consolidation of the Brazilian national state, the importance of a history 

for the nation, the presence of the ancient and modern authors in the magazine 

of the Institute, we intend to explore these issues further to reveal new traits that 

Be thought of for the historian for the historian at that time. The discussion will 

be guided by the reflections developed by some historians and philosophers 

such as Sérgio da Mata and Paul Ricoeur, clarifying the concepts of ethics and 

morals, and then to draw a sure path in this matter. Preparing all this apparatus, 

it is sought then to examine the principles that govern a deontology of the 

historian within the scope of the IHGB. Dissertations and published texts, as 

well as the minutes and birthday sessions, may present some fundamental 

points on which this ethics is supported. Moreover, opening new perspectives 

and chances of working with this perspective also presents itself as the target of 

this scanning. 
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INTRODUÇÃO 

 O século XIX revela-se importante no que diz respeito à historiografia 

nacional. Nesse período surgem preocupações e medidas acompanhados dos 

trâmites políticos no Brasil do Oitocentos. A independência articula-se como 

fundamental nos quesitos do desenvolvimento da sociedade. Após isso, houve 

a preocupação com a história dos povos, províncias, antes capitanias, e dos 

nativos. Enfim, a história aparecia como problema a ser abordado. Para 

empreender e liderar essa importante posição, o império inaugurou o Instituto 

Histórico e Geográfico brasileiro (IHGB), em 1838. O órgão carioca ficaria 

responsável por erigir uma história da nação, trazer o passado da sociedade às 

luzes. Tal característica promoveu várias pesquisas. Tudo isso carregado com 

o intuito plural de “concentrar (...) os diversos fatos da nossa história e os 

esclarecimentos geográficos do nosso país, para que possam ser oferecidos ao 

conhecimento do mundo” (BARBOSA, 1839: 9). É justamente com o discurso 

inicial do cônego Januário da Cunha Barbosa que se mostram fincadas as 

propostas do Instituto, vinculadas dentro da esfera política do Império. A 

monarquia tentaria aproximar dos modelos europeus de civilidade, acreditando 

no progresso e na busca de civilização (SCHWARCZ, 1993: 41).  

 Nessa complexa busca para atribuir – ou construir - passado para o 

paísrecém-emancipado, traços elementares surgem nos discursos e textos de 

alguns sócios. Assuntos importantes como a finalidade, em primeira instância, 

dos sócios, junto com a monarquia, que é a construção de uma nação, além da 

presença de autores antigos nas falas, ou a preocupação sobre os autóctones 

em adentrá-los na sociedade, são temas iguais a estes que vão operar os 

mecanismos de trabalho dentro do órgão. Olhando para todo este conjunto em 

construção, há, por outro lado, o investigador que analisará e toma parte em 

empreender essa conjuntura de uma nação. Ora, são pesquisadores 

específicos com fundamental papel. O historiador, então representado pelos 

sócios, monta-se a partir de importantes debates. Vale nossa intuição verificar 

o que ocorre, a partir desse trabalho, atentando-nos à ética e a moral 

construída por esses homens.  

 

MÉTODOS E FONTES 



Utilizamos os volumes da Revista do IHGB a partir de 1838 até 1880. 

Decodificando nossa tema sobre vários textos importantes para compreender a 

história da historiografia brasileira em seus primeiros passos. Podemos 

promover, assim, com esse intuito,um olhar mais preciso para os elementos 

que formam a dimensão ética ofício do historiador brasileiro no século XIX. 

Uma das ferramentas metodológicas que usamos aqui, abordando a moral do 

tempo, já foi apontada por Paulo Knauss em seu texto (KNAUSS, 2008: 140-7). 

Essa ética que nos empenhamos em entender pode ser considerada, nas 

palavras de Paul Ricoeur, sendo ela “a imputabilidade, capacidade de se 

reconhecer como autor verdadeiro dos próprios atos” (RICOEUR, 2003, p. 591-

5). Junto a isso, para ficar melhor nos exames das fontes, vale as 

considerações de Sérgio da Mata, ao dizer que “quem fala em moral, fala em 

programas para a ação, portanto de normatividade e orientação”(MATA, 2011: 

63). Essa junção de perspectivas pode nos levar a novas formas de enxergar 

decisões e metas tomadas pelos letrados brasileiros do Oitocentos, como é 

vista nos discursos, por exemplo, de Joaquim Manoel de Macedo nas sessões 

aniversariantes, em biografias ou nos discursos de Cunha Barbosa.  

 

RESULTADOS 

 A pesquisa não produziu, por enquanto, resultados concretos, todavia 

conseguimos analisar por outro lado o mosaico de elementos que formam o 

ofício do historiador, através da ética e moral. Isso ficou mais claro por meio 

das críticas realizadas pelos sócios. Quando, por exemplo,Carl Von Martius 

deixa sua proposta da escrita da história (MARTIUS, 1844) ou acontecem 

discursos que remetem ao historiador (VARNHAGEN, 1848), momentos como 

estes mostram perceptíveis traços da desenvoltura do ofício do 

historiadordurante o Oitocentos. Princípios como erudição, imparcialidade, 

eloquência, e os ensinamentos morais marcam um objetivo maior, justamente o 

dever cívico de realizar uma história nacional. Nas palavras de Manoel Porto 

Alegre, o historiador “é obrigado a desenhar sítios, a descrever monumentos, a 

retratar personagens (...) e a repassar sua alma do colorido dos tempos, para 

ser eloquente verdadeiro” (PORTO ALEGRE, 1848:182). Esse investigador tem 

variadas tarefas incumbidasno órgão (e fora).  A ética, portanto, dentro do 

IHGB era voltada para o indivíduo e seu objetivo. Ela vincula a verdade com a 



posteridade: “o historiador ou o biógrafo tem um respeito religioso à verdade, 

os seus escritos fecundam” (PORTO ALEGRE, 1856: 353). 

A discussão sobre o assunto ainda pode ser melhor desenvolvida 

quando os primeiros volumes da revista do século XX forem verificadas. 

Comparando-as, a diferença (e semelhança) ajudar-nos-á a compreender 

melhor o que aconteceu dentro do âmbito do Instituto. 
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