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COMO SE DEVE ESCREVER A HISTORIA 
DO BRASIL 

KARL FRIEDRICH PHILIPP VON MARTIUS (1794-1868) 

Advertencia 

Carlos Frederico Felipe de Martius nasceu em Erlagen, na Baviera, 

a 17 de abril de 1794. Pertencendo a familia tradicionalmente vincu 

lada as ciencias naturais, Martius revelou desde estudante na Universidade 

de Erlagen sua decidida predilecto pela bot?nica. Transferido para a Uni 

versidade de Munich, j? em 1814 era adjunto do bot?nico Schranck, ins 

petor do Jardim Bot?nico, e realiza va excurs?es cient?ficas pelos arredores, 

sendo nomeado adjunto da Academia em outubro de 1816. 

Neste ano, o casamento da arquiduquesa D. Leopoldina d'Austria com 

D. Pedro I tornou-se decisivo para o futuro do jovem estudioso, que desde 

ent?o dedicou sua operosidade 
ao mundo brasileiro. Para acompanhar 

a 

princesa, depois primeira Imperatriz do Brasil, resolveu a Corte de Viena 

nomear urna comissao de naturalistas, que devia proceder 
a um estudo das 

produ?oes naturais brasileiras. Para fazerem parte dessa comissao for am 

escomidos sabios de reputa?ao formada, como Johann Christian Mikan, Jo 

hann Emmanuel Pohl e Johan von Natterer, e os pintores Thomas Ender 

e Buchberger. A comissao incorporam-se, por solicita?ao do Gov?rno da 

Baviera, Johan Baptist von Spix e K. F. Ph. von Martius; e a pedido do 

gov?rno da Toscana, Giuseppe Raddi. Martius, que viajou em companhia 

de Mikan, Ender e Spix, chegou ao Rio de Janeiro a 15 de julho de 1817. 

Todos empreenderam viagens de pesquisas e publicaram trabalhos cient? 

ficos, alguns j? traduzidos para o portugu?s, como os de Pohl, Spix e 

Martius. 

Durante quase dois anos e meio, Spix e Martius percorreram o centro, 

o leste, o nordeste, a Amazonia, chegando ? fronteira do Peru. Nesta via 

gem de 1400 milhas geogr?ficas, Martius colheu material de 6,500 espe 
cies de plantas, enquanto Spix colecionou 85 especies de mam?feros, 350 

de aves, 130 de anfibios, 116 de peixes e 2,700 insetos. De todas as ex 
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pedic?es cient?ficas, esta ? considerada como a de mais ampios 
e 

proficuos 

resultados. Spix faleceu em 1827, no curso da publica?ao da Reise in Bra 

silien (Munich, 1823-1831), e Martius sobreviveu-lhe mais de quarenta 

anos de fecunda atividade cient?fica consagrada ao Brasil. Distinguiu-se 

desde cedo com seus trabalhos Genera et species palmarum (Munich, 1823, 

5 vols.), Nova genera et species palmarum (Munich, 1823-1832), at? a 

monumental Flora Brasiliensis, a maior obra que jamais se escreveu sobre 

as coisas brasileiras. Foi iniciada em 1840, continuada por Eichler e Urban, 

e concluida em 1906, com 20,733 p?ginas, 3,811 t?boas, descrevendo 

22,767 especies de plantas 
e representando 6,246 especies. 

Passados cinquenta anos, a Flora Brasiliensis continua a constituir a 

maior empresa de seu g?nero. E', no campo da bot?nica sistem?tica, a ex 

pressao cl?ssica do espirito pesquisador do s?culo passado. A publica?ao 
foi dirigida por Martius, de 1840 a 1868, sendo impressos 46 fasc?culos, 
onde estao classificadas 850 familias, com mais de 8,000 especies, 

e perto 

de 1,400 figuradas, em 1071 estampas. A obra toda est? contida em 15 

vols, in-folio, em que se reunem 130 fasc?culos, dos quais 46 dirigidos por 

Martius.1 

Acerca do valor atual da Flora, escreve F. C. Hoehne: "tendo levado 

66 anos para ser 
completada, a Flora Brasiliensis j? podia ser considerada 

obra antiquada ao aparecer seu ?ltimo fasc?culo, em 1906, e, se somarmos 

a isto os anos de l? para c?, temos que mais 34 sao decorridos, o que tam 

b?m d? aos ?ltimos volumes urna idade que bem reclama urna revisao. 

Poderao as monograf?as expostas na Flora Brasiliensis satisfazer as necessi 

dades da bot?nica? E* claro que nao, porque nao podem mais inspirar 
con 

fian?a. Muitas especies descritas na obra em apre?o tamb?m nao estao bem 

distinguidas, porque foram, muitas v?zes, baseadas em material escasso e 

aqueles que elaboraram as diagnoses o fizeram de acord? com as necessida 

des da ?poca em que viveram e hoje bem diferente ? a nossa exigencia nesse 

sentido. Ter?, por?m, 
a Flora Brasiliensis perdido 

o seu valor pelo fato de 

estar antiquada? De modo algum. Ela ser? sempre necess?ria, sempre ser? 

?til e seu valor bibliogr?fico e hist?rico hoje ? maior do que foi na ?poca 
em que apareceu".2 

Varios outros trabalhos bot?nicos de menor vulto publicou Martius. 

Na etnograf?a e ling??stica ind?genas destacam-se especialmente Das Natu~ 

1 O principal trabalho brasileiro sobre Martius, do ponto de vista hist?rico 

cient?fico, ainda ? o de Rodolfo Garc?a, "Historia das Exploro?oes Cient?ficas" 

(in Diccionario Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, edi?ao da Revista do Instituto 

Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1922, p?gs. 856-910). Neste 
resumo seguiu-se este trabalho (cf. p?gs. 887-889) e os de Jos? Soares Dutra, 

Martius, Rio de Janeiro, Emiel Edit., 1942, e do P. Balduino Rainho, S. J., Martius, 
Sao Paulo, Instituto Hans Staden, 1952. 

2 F. C. HoEHtf, "O primeiro centenario do inicio da publica?ao da Flora 

Brasilensis de von Martius", Revista dos Amigos da Flora Brasileira, I, Sao Paulo, 
1940. 
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rell, die Krankheit, das Artzthum und die Heilmittel der Uberwohner 

Brasiliens (Munich, 1844)3, considerada por Herbert Baldus a melhor, ou, 

pelo menos, a mais completa no 
genero;4 

as Beitr?ge zur Ethnographie und 

Sprachenkunde Amerika9 s zumal Brasiliens (Leipzig, 1867) ;5 e a Glos sa 

na Unguarum Brasiliensis (Erlagen, 1863). Nas Beitr?ge sustentava Mar 

tius id?ias consideradas hoje insustent?veis, mas, ao mesmo tempo, ilumina 

va a tosca divis?o dos indios do Brasil em Tupi e Tapuia, apresentada desde 

o s?culo xvn por Simao de Vasconcelos. Estabelecendo urna nova classifica 

?ao em 8 grupos, Martius podia ser chamado, segundo sustenta Herbert 

Baldus, "o fundador da etnograf?a brasileira, por ter sido o primeiro a dar 

urna sinopse etnogr?fica, nao somente de urna faixa mais ou menos larga do 

litoral, como [o] fizeram seus 
predecessores, 

mas do Brasil inteiro, conside 

rando condignamente tamb?m as tribos at? entao tratadas como Tapuias, 

investigando 'extensivamente' al?m das l?nguas, numerosos outros aspectos 

sociais e cultur?is, e abrindo, com tudo isso, os alicerces para o estudo cien 

t?fico das popula??es indias d?ste vasto pa?s".6 

Martius foi, assim, para o chefe da Sec?ao de Etnograf?a do Museu 

Paulista, o primeiro grande sistematisador da etnograf?a brasileira, apesar 

das deficiencias que hoje se 
podem 

notar em sua obra. Para Baldus, ainda, 

Martius, com Karl von den Steinen e Paul Ehrenreich s?o os tr?s princip?is 
iniciadores da etnolog?a brasileira do s?culo passado.7 Martius sustentava, 

nas Beitr?ge, que os americanos nao sao selvagens, mas asselvajados 
e de 

ca?dos. Para Baldus, durante os tres anos em que Martius percorreu o inte 

rior do p?is, de Sao Paulo ao Maranhao, subindo o Amazonas, ficou con 

hecendo indios de numerosas tribos, mas 
geralmente individuos isolados de 

sua cultura originaria e muito influenciados pelo contacto com os brancos, 

ou tribos que sofxeram consideravelmente essas mesmas influencias. Fo 

ram tais indios que serviram de base ? forma?ao de determinadas hip?teses 

do grande bot?nico. "Apesar de considerar o Brasil etnogr?ficamente um 

enorme formigueiro, com migra??es internas sem cessar, Martius fez urna 

classifica??o dos indios que marcou ?poca e serviu aos trabalhos de K. von 

den Steinen e Ehrenreich". 

A expedi?ao austr?aca e b?vara de 1817 foi a mais frut?fera de todas 

3 
Natureza, doen?as, medicina e remedios dos indios brasileiros, Tradu?ao 

de Piraj? da Silva, Sao Paulo, Ga. Editora Nacional, 1939. (Brasiliana, vol. 154). 
4 Herbert Baldus, "A Viagem pelo Brasil de Spix e Martius", Revista do 

Arquivo Municipal de Sao Paulo, vol. 69, p?gs. 131-146, cf. p?g. 136. 
5 As Beitr?ge comp?em-se de tr?s estudos: O passado e o futuro da humani 

dade americana; O estudo do direito entre os abor?genes do Brasil (trad, de Albert 

Loefgren, Revista do Instituto Hist?rico e Geogr?fico de S?o Paulo, vol. IX, p?gs. 
20-82, S?o Paulo, 1906, e republicada em versao de Amaral Coutinho, S? Paulo, 

1938) ; e Urna sinopse etnogr?fica dos indios do Brasil e das regiones lim?trofes. 
6 Ob. cit., p?g. 140. 
7 Herbert Baldus, "Etnolog?a", Manuel de Estudos Brasileiros, Rio de Ja 

neiro, 1949, p?g. 203. 
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as 
expedi??es cient?ficas do s?culo xlx, e Martius nela figurou como a es 

trela mais evidente e mais iluminadora. 

A rela?ao da Viagem foi feita em tr?s grossos volumes, tendo sido o 

primeiro publicado em 1823 e o ?ltimo em 1831.8 
Para a 

historiograf?a, a Viagem e seu ensaio "Como se deve escrever a 

Historia do Brasil" sao as duas mais importantes contribuic?es. 

A Viagem contem numeros?ssimas observa??es bot?nicas, zool?gicas, 

geogr?ficas, etnogr?ficas, psicol?gicas e hist?ricas, cuja importancia, acer 

tos e equ?vocos foram assinalados pelos competentes. Do ponto de vista 

psicol?gico, apesar das censuras levantadas por Herbert Baldus em rela?ao 
aos indios, de que Martius era p?ssimo psic?logo,9 

nao se deve esquecer que 
muitas de suas anota?oes sobre a gente brasileira, suas formas psicol?gicas, 
seu comportamento, a posi?ao da mulher, representam as 

primeiras p?ginas 
de um retrato impressionista do povo brasileiro, antes inteiramente alheiado 

das preocupa?oes dos cronistas. 

Nos modernos estudos sobre as caracter?sticas nacionais, nao se 
pode 

deixar de lado o brasileiro do principio do s?culo xrx visto por Martius, 
e, de certo modo, aproveitado por Capistrano de Abreu nos seus Cap?tulos 

de Historia Colonial.10 

Martius notou que a consider?vel imigra?ao portuguesa, al?m da vinda 

de bom n?mero de ingleses, franceses, holandeses, alemaes e italianos, que 

depois da abertura dos portos (1808) aqui se estabeleceram, imprimiu mu 

danza ?as caracter?sticas dos habitantes. Para ele, o estabelecimento da 

Corte fez acender em todos os brasileiros o sentimento de patriotismo e a 

"constitui?ao colonial de duzentos anos [na verdade trezentos] deixou im 

pressao forte demais no cara ter do brasileiro, para que ele pudesse j? agora 

devotar-se com a mesma energia que induz o europeu aos serios labores da 

industria, da arte e das ciencias, que asseguram a for?a ?ntima de um 

Estado". Esse desamor pelo trabalho, tao observado mais tarde por histo 

riadores e soci?logos, ligava-se ao "g?sto pela comodidade, pelo luxo, e 

pelas formas agrad?veis da vida exterior, que se espalhou aqui mais r?pi 
damente que o amor pelas artes e pelas ciencias". Notava, ainda, a peque 
?a inclina?ao portuguesa para as ciencias e que entre os naturais eram os 

mulatos os que manifestavam maior capacidade e diligencia para as artes 

mec?nicas e extraordinario talento para a 
pintura. ?as peculiaridades 

regionais, assinalava que o 
paulista 

se distingu?a pela sua fidelidade e obe 

8 Reise in Brasilien (M?nchen, 1823-1831). Tradu?ao brasileira prom ovida 
pelo Instituto Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, paar comemora??o do seu centena 
rio. Traduc? de Lucia Furquim Lahmeyer e revis?o de B. F. Ramiz Galv?o e 
Basilio Magalh?es. Rio de Janeiro, Imprenta Nacional, 1938, 3 vols, e um vom. 
de Atlas e ilustrac?es. 

9 Herbert Baldus, "A Viagem, etc.", p?gs. 136, 141. 
10 Cf. 4a. edi??o, preparada por Jos? Honorio Rodr?guez, Rio de Janeiro, 

Sociedade Capistrano de Abreu, 1954. 
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di?ncia, e gozava, em todo o Brasil, da fama de grande franqueza, cora 

gem invenc?vel e rom?ntico pendor para afrontar venturas e perigos; 

com ?sses dotes generosos, o cara ter paulista adquir?a tamb?m um tra?o 

de impetuosidade ?as c?leras e vingan?as, de orgulho e inflexibilidade e, 

por essa raz?o, era temido pelos vizinhos e o estrangeiro nao via no seu 

modo altivo sin?o seriedade fr?a e carater. O orgulho dos paulistas pode 

ser desculpado apenas pelo fato de poderem ?les gabar-se de que as fa 

?anhas de seus antepassados lhes dao direitos sobre a parte nova do mundo, 

direitos que nao tem o colono europeu. Com razao considerava o pau 

lista como a mais forte, saud?vel e en?rgico habitante do Brasil. Ai esta 

va, nestes tra?os psicol?gicos, 
o pionerismo progressista dos bandeirantes. 

Repara va que o 
g?sto pelo luxo europeu nao se desenvolver? tanto entre 

os paulistas quanto entre baianos e pernambucanos, e que o jogo era me 

nos fr?quente em Sao Paulo. A educa?ao e os costumes er am os da M?e 

Patria, modificados pela influencia da literatura francesa, ou inglesa, pe 

las experiencias da vida e pelo conhecimento ou desconhecimento da Eu 

ropa. As divergencias pol?ticas eram maiores na Bahia e em Pernambuco, 

havendo numa das duas carnadas em que se divid?a a opinilo naquela pri 

meira Provincia um maior apego a Portugal e ? conserva??o das leis e 

praxes portuguesas. Estabelece valiosas rela??es entre a alimenta??o e a 

ocupa?ao, com o genio alegre ou entristecido. Nota, em certos trechos, 

as 
preponderancias portuguesas sobre as brasileiras, as ind?genas, especial 

mente o desamor ao trabalho sistem?tico e os maleficios do contacto dos 

europeos sobre os indios. Diferen?as regionais, de genio e temperamento, 

ou de carater, como melhor se diria hoje, nao escapam ao olho cl?nico de 

Martius, que escreveu nao se encontrar tlna popula??o de Belem nem a 

a??o espirituosa do trato desembara?ado do pernambucano, 
nem a expe 

dita atividade comercial do baiano, pr?tico, s?lido, nem a delicadez insi 

nuante do maranhense, o donaire cavalheiresco do mineiro, nem o genio 

af?vel e franco do paulista. O paraense ? h?rnern do hemisferio sul, a 

quem o ardor do sol equatorial embota a caracter?stica vivacidade do tem 

peramento meridional,\ 

A Viagem de Martius representa, assim, sob o aspecto humano, urna 

grande contribui?ao ao estudo psico-social da gente brasileira. Foi, sobre 

tudo, a Viagem, que lhe perpetuou o nome entre os brasileiros, pois a 

Flora, apesar de seu monumental subsidio, era um livro para naturalistas 

eruditos. 

A Viagem adquire, com o passar do tempo, maior expressao como 

fonte hist?rica de primordial significa?ao. E' urna descri?ao viva do 

Brasil entre 1817 e 1820. Na bibliograf?a exotico-brasileira, essa obra 

ocupa um lugar destacado, de dif?cil compara?ao. 

Na historiograf?a, ? seu programa filos?fico-metodol?gico "Como 
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cumpre escrever a Historia do Brasil", publicado em 1845 
n 

que mereceu 

maior aten?ao dos membros do Instituto Hist?rico e, mais tarde, de es 

tudiosos de nossa historia. Deve-se a Janu?rio da Cunha Barbosa (1780 
1846), secretario do Instituto Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, a pro 

posta, a 14 de novembro de 1840, de oferecer cem mil r?is como premio 
a quem apresentasse ao Instituto um 

plano para se escrever a historia an 

tiga e moderna do Brasil, organizado de tal modo que n?le se compreen 

dessem as partes pol?tica, civil, eclesi?stica e literaria. O Instituto, consi 

derando excelente a id?ia, resolveu acrescentar mais cem mil r?is ao 

premio, que nestas condi?oes foi anunciado. Condidataram-se Henrique 

Julio de Wallenstein, "Sobre o melhor plano de se escrever a historia an 

tiga 
e moderna do Brasil",12 considerava o mais acertado seguir Tito L? 

vio, Jo?o de Barros e Diogo do Couto, isto ?, expor a historia em d?cadas, 
narrando-se os acontecimentos dentro de per?odos certos. S? assim, dizia, 

seriam os sucessos bem encadeados. O texto deveria conter especialmen 

te a historia pol?tica, considerada principal. A historia civil, eclesi?stica e 

literaria deveria ser exposta no final das d?cadas, em separado, servindo 

de observa?ao ao texto. 

J? o plano de Martius merece outras considera?oes. N?o se 
pode 

dizer precisamente que se tratasse de um programa de metodolog?a hist? 

rica, pois os primeiros seminarios de Leopold Ranke e de Georg Waitz fo 

ram iniciados pouco depois. Martius nao tinha nenhuma forma?ao de his 

toriador, como, por exemplo, seu patricio Heinrich Handelmann (1827 

1891), autor da Geschichte von Brasilien (Berlin, 1860), disc?pulo de 

Waitz, por sua ves disc?pulo de Leopold Ranke. Nao ha via, assim, nen 

hum rigor met?dico o cient?fico na li??o que Martius apresentava aos bra 

sileiros. Era mais o fruto de sua 
pr?pria experiencia no grande centro 

cient?fico da Alemanha e das valiosas observa?oes que sua Viagem permi 

tir? colher. Era urna concep??o hist?rico-filos?fica sobre a Historia do 

Brasil, concep?ao do mundo brasileiro, que a qualquer um ? l?cito ter 

com ou sem curso regular ou auto-did?tico de m?todo hist?rico. Se exa 

minarmos as id?ias expostas na sua li??o, veremos que ela contem tantas 

id?ias g?rais sobre o problema da historia brasileira, que servir? de ponto 
de partida para varios trabalhos que, mais tarde, serao escritos sob a 

inspira??o do m?todo ali delineado. A for?a de penetra??o de Martius, a 

acuidade de suas observa?oes e de suas id?ias g?rais sobre a historia brasi 

leira vao facilitar aos que o seguiram a delimita?ao mais exata, a segrega 

??o de certos tipos ou de certas sec?oes de nossa historia. 

Martius ? o 
primeiro 

a chamar aten?ao sobre a importancia da con 

11 Revista do Instituto Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, tomo 6, 1845, p?gs. 
389-411. 

12 Revista do Instituto Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, tomo 45, p?gs. 159 
160, Assinado do Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1843. 
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tribui??o das tr?s ra?as na historia brasileira. E* o primeiro a dizer que 

seria um ?rro, em face de todos os principios da historiograf?a, desprezar 
as for?as dos ind?genas e dos negros importados, for?as essas que igual 

mente concorreram com o elemento europeu para o desenvolvimento f?si 

co, moral e civil da totalidade da popula?ao. Lembra, ent?o, a necessida 

de de se estudar os ind?genas, seus costumes, seus usos, sua lingua; de se 

ter sempre em conta, ao estudar o papel dos portugueses, que o 
per?odo 

do descobrimento e coloniza??o primitiva do Brasil nao poderia ser com 

preendido sin?o em conex?o com as suas fa?anhas mar?timas, comerci?is 

e guerreiras, e jamais deveria ser considerado como fato isolado na histo 

ria; que o historiador do Brasil jamais deveria perder de vista, na historia 

da coloniza??o e do desenvolvimento civil e legislativo do pa?s, os movi 

mentos do comercio universal de ent?o, incorporando-os mais ou menos 

extensamente ? nossa historia. 

Apontou, ainda, a necessidade de se estudar a historia da legisla??o 
e do estado social da na??o portuguesa, para poder mostrar como nela se 

desenolveram pouco a pouco institui?oes municipais tao liber?is como as 

que foram transplantadas para o Brasil, e averiguar quais 
as causas que 

concorreram para o seu aperfei?oamento neste pa?s. Acentuou o papel dos 

jesu?tas e mostrou ser necess?rio estudar-se o desenvolvimento das rela 

?oes eclesi?sticas e monacais. Indicou como urna das tarefas de maior 

int?resse mostrar como se estabeleceram e desenvolveram as ciencias e ar 

tes, como reflexa da vida europ?ia. Sem esquecer-se dos menores detalhes, 

Martius acrescentava que se devia mostrar como viviam os colonos, 

transportando o leitor para suas casas, tanto na cidade como nos estabe 

lecimentos rurais, fossem ?les cidad?os ou escravos. Para evitar o confuto 

das historias especi?is de cada provincia, que ent?o se andava propondo, 

lembrava que melhor seria tratar conjuntamente daquelas porc?es do pa?s 

que, por analog?a de sua natureza f?sica, pertencessem urnas as outras, 

ou seja, que se fizessem historias dos grandes grupos regionais. Assim, 

por exemplo, propunha 
a convergencia da historia das possessoes de Sao 

Paulo, Minas G?rais, Goi?s e Mato Grosso; a do Maranh?o e Para; a de 

Pernambuco com o Cear?, Rio Grande do Norte e Para?ba; a historia 

de Sergipe, Alagoas e Porto Seguro nao 
poderia ser escrita sem a da Bahia. 

Era, assim, a primeira sugest?o de historia regional que se fazia no nos 

so pa?s. 

E* evidente que se Martius nao propos classifica??o alguma de ?pocas 

ou per?odos, 
suas id?ias serviram muito para daf em diante relacionarem 

se os fatos, agrup?-los e, portanto, divid?-los sob melhor criterio. O pare 

cer do Instituto Hist?rico que decidiu dos dois planos que concorreram 

ao premio, e de que foi relator Freir? Alem?o,13 grande naturalista brasi 

13 "Parecer do Dr. Francisco Freir? Alem?o, Monsenhor Joaquim da Silveira 
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leiro, diz que o de Martius ? profundamente pensado. Dizia mesmo que 
era bom demais e que nao poderia ser posto em pr?tica naquele momento, 

mas servir?a de modelo para quando fosse realiz?vel. E acrescentava que 

sua utilidade se manifestava desde logo na dire??o que deveriam tomar 

as investiga??es hist?ricas no Brasil.14 

Diz-se muito que o plano de Martius foi seguido por Jo?o Ribeiro, 
ao preparar o seu Compendio de Historia do Brasil (la. edi??o, Rio de Ja 
neiro, 1900; 15a. edi??o, Rio de Janeiro, 1955). Assim disse, por exem 

plo, o cr?tico literario brasileiro, de grande nomeada na ?poca, Araripe 

Junior.15 N?o nos parece que se possa sustentar tal hip?tese, exceto na 

valiosa sugest?o da forma??o ?tnica regional. Nesta sentido j? observa 

mos que Jo?o Ribeiro, influenciado por Martius, notara em cada um dos 

n?cleos primitivos da na??o um sentimento caracter?stico: o da Bahia ? o 

da religi?o e da tradi??o; o de Pernambuco ? o radicalismo republicano 
e extremo de todas as revolu??es; o de Sao Paulo (Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) ? o liberalismo moderado; o de Amazonas, demasiado ind?gena, 
? talvez o da separa??o, como o ? no extremo sul, demasiado platino. Ex 

cluidas as duas ?ltimas n?o h? que negar a capacidade de observar certas 

fei??es caracter?sticas, capazes de ajudar 
a futura e complicada pesquisa 

das rela?oes de comportamento entre a estrutura e a superes tru tur a, indis 

pens?vel a urna 
periodiza??o.16 No reconhecimento e pesquisa das diversi 

fica??es regionais que compoem o nacional, Jo?o Ribeiro segu?a Martius, 

que primeiro o viu e demonstrou a necessidade de sua investiga??o. Na 

verdade, um exame comparativo das fontes da Historia de Jo?o Ribeiro 

poder? revelar sua aproxima??o com a Historia do Brasil de Heinrich 

Handelmann, na feitura de suas divis?es e na inspira??o de certas id?ias 

classificadoras da exposi??o. Capistrano de Abreu, em carta de 1923 es 

era muito apreciado por Jo?o Ribeiro e Oliveira Lima. E* mais um teste 

munho da poss?vel influencia de Handelmann sobre Jo?o Ribeiro. 

De Martius viria mais a 
grande id?ia, inteiramente aproveitada e ori* 

crevia ao historiador portugu?s Jo?o Lucio de Azevedo17 que Handelmann 

ginalmente exposta, de que a historia deve encarar o Brasil como urna 

federa??o de provincias. 

Martius continua vivo no Brasil e o elogio acad?mico do orador do 

e Dr. Thomas Gomes dos Santos sobre a Memoria. .., Como se deve escrever a 
Historia do Brasil (20 de maio de 1847)", Revista do Instituto Hist?rico e Geo 

gr?fico Brasileiro, t. 9, p?g. 279. 
14 Estas aprecia??es sobre o Plano de Martius sao reproduzidas de nossa 

Teor?a da Historia do Brasil, Sao Paulo, Instituto Progresso Editorial, 1949, p?gs. 
70-71. 

15 Cf. p?g 11 da 12a. edi??o do Compendio. 
16 

Jos? Ho'orio Rodrigues, Teor?a da Historia do Brasil, ob. cit., p?g. 76. 
17 

Correspondencia de Capistrano de Arbeu, edi??o organizada por Jos? 
Honorio Rodrigues, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1954, 2 vols., 
vol. II, p?g. 244. 
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Instituto Hist?rico, Joaquim Manuel de Macedo, recitado a 15 de dezem 

bro de 1869, "Martius ? nosso pela ciencia e pelo amor", ?, ainda, ex 

press?o do sentimento culto brasileiro. A melhor demonstra??o consiste 

na ininterrupta s?rie bibliogr?fica consagrada ? sua figura e ao seu 

trabalho.18 

Jos? Honorio RODRIGUES. 

COMO SE DEVE ESCREVER A HISTORIA 
DO BRASIL 

DISSERTA?AO 

OFERECIDA AO INSTITUTO HIST?RICO E GEOGR?FICO DO 

BRASIL, PELO DR. CARLOS FREDERICO PH. DE MARTIUS 
ACOMPANHADA DE UMA BIBLIOTECA BRASILEIRA, 

OU LISTA DAS OBRAS PERTENECENTES a 
HISTORIA DO BRASIL 

Tive sumo prazer quando li na muito apreci?vel Revista Trimensal 

(suplemento ao tomo 2o., p?g. 72) que o Instituto Hist?rico Geogr?fico 
Brasileiro lan?ava suas vistas sobre a composi??o de urna Historia do Bra 

sil, e 
pedia 

se lhe comunicassem id?ias, que o pudessem coadjuvar 
com 

maior acert? neste t?o ?til qu?o glorioso intento. 

Muito longe estou eu de me julgar do n?mero dos ilustres literatos 

brasileiros, habilitados para preencherem as vistas do Instituto; mas ainda 

n?o quero deixar passar esta ocasi?o sem testemunhar a t?o respeit?vel 

associa??o, o meu int?resse para com seu meritorio assunto, comunican 

do-lhe algumas id?ias sobre aqu?le objeto, id?ias que recomend? ao be 

nigno acolhimento do Instituto. 

Id?ias g?rais sobre a Historia do Brasil 

Qualquer que se encarregar de escrever a Historia do Brasil, pa?s que 

tanto promete, jamais dever? perder de vista quais os elementos que ai 

concorreram para o desenvolvimento do h?rnern. 

Sao por?m estes elementos de natureza muito diversa, tendo para a 

18 P. Balduino Rambo, S. J., Martius, S?o Paulo, Publica??es da Sociedade 
Hans Staden, 1952; Frederico Sommer, A Vida do Bot?nico Martius, S?o Paulo, 
Cia. Editora Melhoramentos, 1955; Ricardo Martins, "Martius e D. Pedro II", 
Tribuna de Petropolis, 1 de Janeiro de 1956, registrando documentos novos exis 
tentes no arquivo da Casa Imperial (Petr?polis). As cartas de Martius ao Mordomo 
da Casa Imperial, Paulo Barbosa, est?o na posse de Americo Jacobina Lacombe, 
director da Casa de Rui Barbosa. 
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forma??o do h?rnern convergido de um modo particular tr?s ra?as, a sa 

ber: a de cor de cobro ou americana, a branca ou Caucasiana, e enfim a 

pr?ta ou eti?pica. Do encontr?, da m?sela, das rela?oes mutuas e mudan 

?as dessas tr?s ra?as, formou-se a actual popula??o, cuja historia por isso 

mesmo tem um cunho muito particular. 

Pode-se dizer que a cada urna das ra?as humanas compete, segundo 
a 

sua ?ndole inata, segundo as circunstancias debaixo das quais ela vive e se 

desenvolve, um movimento hist?rico caracter?stico e 
particular. Portanto, 

vendo nos um povo novo nascer e desenvolver-se da reuniao e contacto de 

t?o diferentes ra?as humanas, podemos avan?ar que a sua historia se dever? 

desenvolver segundo urna lei particular das for?as diagonais. 

Cada urna das particularidades f?sicas e mor?is, que distinguem as di 

versas ra?as, oferece a este respeito um motor especial; e tanto maior ser? 

a sua influencia para o desenvolvimento comum, quanto maior for a ener 

g?a, n?mero e 
dignidade da sociedade de cada urna dessas ra?as. Disso ne 

cess?riamente se segue que o Portugu?s, que, como descobridor, conquista 

dor e senhor, poderosamente influiu naquele desenvolvimento; o Portugu?s, 

que deu a? condi?oes e 
garant?as mor?is e f?sicas para um reino indepen 

den te; que o Portugu?s se apresenta como o mais poderoso 
e essencial mo 

tor. Mas tamb?m de certo seria um 
grande erro para com todos os prin 

cipios da Historiograf?a pragm?tica, se se desprezassem as for?as dos ind?ge 
nas e dos negros importados, for?as estas que igualmente concorreram para 
o desenvolvimento f?sico, moral e civil da totalidade da popula??o. 

Tanto os ind?genas, como os negros, reagiram sobre a ra?a predomi 
nante. 

Sei muito bem que Brancos ha ver?, que a urna tal ou quai concu 

rrencia dessas ra?as inferiores taxem de menoscabo ? sua prosapia; mas 

tamb?m estou certo que ?les n?o ser?o encontrados onde se elevam vozes 

para huma historio grapa filos?fica do Brasil. Os esp? ritos mais esclarecidos 
e mais profundos, pelo contrario, achar?o na investiga??o da parte que ti 

veram, e ainda tem as ra?as India Eti?pica no desenvolvimento hist?rico do 

Povo Brasileiro, um novo est?mulo para o historiador humano e 
profundo. 

Tanto a historia dos povos quanto a dos individuos nos mostram que 
o 

genio da historia (do Mundo), que conduz o 
g?nero humano por ca 

minhos, cuja sabedoria sempre devemos reconhecer, n?o poucas v?zes lan?a 

m?o de cruzar as ra?as para alcan?ar os mais sublimes fins na ordern do 

mundo. Quem poder? negar que a na??o Inglesa deve sua energ?a, sua fir 

meza e perseveran?a a essa m?sela dos povos c?ltico, dinamarqu?s, roma 

no, anglo-sax?o e normando! 

Cousa semelhante, e talvez ainda mais importante se propoe o 
genio 

da historia, confundindo nao somente povos da mesma ra?a, mas at? ra?as 

inteiramente diversas por suas individualidades, e ?ndole moral e f?sica 
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particular, para d?las formar urna na??o nova e maravilhosamente orga 

nizada. 

Jamais nos ser? permitido duvidar que a vontade da Providencia 

predestinou ao Brasil esta m?sela. O sangue portugu?s, em um 
poderoso 

rio dever? absorver peque?os confluentes das ra?as india e eti?pica. Em a 

classe baixa tem lugar esta m?sela, e como em todos os pa?ses se formam 

as classes superiores dos elementos das inferiores, e por meio d?las se vivi 

ficam e fortalecem, assim se prepara atualmente na ?ltima classe da po 

pula??o brasileira essa m?sela de ra?as, que da? a s?culos influir? poderosa 
mente sobre as classes elevadas, e lhes comunicar? aquela atividade hist?rica 

para a qual o Imperio do Brasil ? chamado. 

Eu creio que um autor filos?fico, penetrado das doutrinas da verda 

deira humanidade, e. de um cristianismo esclarecido, nada achara nessa opi 

niao que possa ofender a suscetibilidade dos brasileiros. Apreciar o h?rnern 

segundo o seu verdadeiro valor, como a mais sublime obra do Criador, e 

abstraindo da sua c?r ou seu desenvolvimento anterior, ? hoje em d?a urna 

conditio sine qua non para o verdadeiro historiador. Essa filantrop?a trans 

cendente, que aprecia o h?rnern em qualquer situa??o em que o acha des 

tinado para obrar e servir de instrumento, a infinitamente sabia ordern do 

mundo, ? o esp?ritu vivificador do verdadeiro historiador. E at? me inclino 

a supor que as rela??es particulares pelas quais o brasileiro permite ao ne 

gro influir no desenvolvimento da nacionalidade brasileira, designa por si 

o destino do pa?s, 
em preferencia de outros estados do novo mundo, onde 

aquelas duas ra?as inferiores sao excluidas do movimento g?rai, ou como 

indignas por causa de seu nascimento, ou porque o seu n?mero, em com 

para??o com o dos brancos, ? pouco consider?vel e sem importancia. 

Portanto devia ser um ponto capital para o historiador reflexivo mos 

trar como no desenvolvimento sucessivo do Brasil se acham estabelecidas 

as condi?oes para o aperfei?oamento de tr?s ra?as humanas, que nesse 
pa?s 

sao colocadas urna ao lado da outra, de urna maneira desconhecida na his 

toria antiga, e que devem servir-se mutuamente de meio e de fim. 

Esta reciprocidade ofrece na historia da forma??o da popula??o bra 

sileira em 
geral 

o quadro de urna vida org?nica. Aprecia-la devidamente 

ser? tamb?m a tarefa de urna legisla??o verdadeiramente humana. Do que 

at? agora se fez para a educa??o moral e civil dos Indios e Negros, e do 

resultado das institui?oes respectivas, o historiador poder? julgar do futuro, 

e tornando-se para ele a historia urna Sibila profetizando 
o futuro, poder? 

oferecer projetos ?teis, &c, &c. Com quanto mais calor e viveza ele 

defender em seus escritos os int?resses dessas por tantos modos desampara 

das ra?as, tanto maior ser? o m?rito que imprimir? ? sua obra, a qual ter? 

igualmente o cunho daquela filiar tropia nobre, que em nosso s?culo com 

justi?a se exige do historiador. Um historiador que mostra desconfiar da 
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perfectibilidade de urna parte do g?nero humano autoriza o l?itor a des 

confiar que ele n?o sabe colocar-se ?cima de vistas parciais 
ou odiosas. 

Os Indios (a ra?a cor de cobre) e sua historia como parte 
da Historia do Brasil 

Se os pontos de vistas g?rais aqui indicados merecem a aprova??o do 

historiador brasileiro, ele igualmente dever? encarregar-se da tarefa de in 

vestigar minuciosamente a vida e a historia do desenvolvimento dos abor? 

genes americanos; e estendendo as suas investiga?oes al?m do tempo da 

conquista, perscrutinar? a historia dos habitantes primitivos do Brasil, his 

toria que por ora n?o dividida em ?pocas distintas, nem oferecendo monu 

mentos vis?veis, ainda est? envolta em obscuridade, mas que por esta mes 

ma raz?o excita sumamente a nossa curiosidade. 

Que povos eram aqueles que os portugueses acharam na terra de 

Santa Cruz, quando estes aproveitaram e estenderam a descoberta de Ca 

brai? Donde vieram ?les? Quais as causas que os reduziram a esta disso 

lu??o moral e civil, que neles n?o reconhecemos sen?o ruinas de povos? A 

resposta a esta e outras muitas perguntas semelhantes deve indubit?vel 

mente preceder ao desenvolvimento de rela?oes posteriores. S? depois de 

haver estabelecido um juizo certo sobre a natureza primitiva dos aut?cto 

nes brasileiros, poder-se-? continuar a mostrar, como se formou o seu esta 

do moral e f?sico por suas rela?oes com os emigrantes; em que estes influi 

ram por leis e comercio, e comunica??o, sobre os indios; e qual a parte que 

toca aos bo?ais filhos da terra no desenvolvimento das rela?oes sociais dos 

portugueses emigrados. 

Ainda n?o h? muito tempo que era opini?o geralmente adotada que 

os ind?genas da Am?rica foram homens diretamente emanados de m?o do 

Criador. Consideravam-se os abor?genes do Brasil como urna amostra do 

desenvolvimento poss?vel do h?rnern privado de qualquer revela??o divina, 

e dirigido na vereda das suas necessidades e inclinac?es f?sicas ?nicamente 

por sua raz?o instintiva. Enfeitado com as cores de urna filantrop?a e filo 

sof?a enga?adora, consideravam este estado como 
primitivo do h?rnern; 

procuravam explic?-lo, e d?le derivavam os mais singulares principios pa 

ra o direito p?blico, 
a religi?o e a historia. Investiga?oes mais aprofunda 

das por?m provaram ao h?rnern desprevenido que aqui n?o se trata do es 

tado primitivo do h?rnern, e que pelo contrario o triste e 
pen?vel quadro, 

que nos oferece o atual ind?gena brasileiro, n?o ? sen?o o residuo de urna 

muito antiga, posto que perdida historia. 

Logo que nos tivermos penetrado desta convic??o, estende-se o pas 

sado da ra?a americana para urna ?poca encoberta de oscurid?o; e esclarece 

la ser? tarefa t?o espinhosa qu?o cheia de int?resse. A vereda que o histo 

riador deve trilhar neste campo n?o pode ser outra sen?o esta: Em primeiro 
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lugar devemos considerar o ind?gena brasileiro, em suas manifesra?oes ex 

teriores, como ente f?sico, e 
compar?-lo com os povos vizinhos da mesma 

ra?a. O passo imediato nos levar? ? esfera da alma e da inteligencia d?stes 

homens; a isto se ligam investiga?oes sobre a extens?o de sua atividade es 

piritual, e como ela se manifesta por documentos hist?ricos. 

Como documento mais g?rai 
e mais significativo deve ser considerada 

a lingua dos indios. Pesquisas nesta atualmente t?o pouco cultivada esfera 

n?o podem jamais ser suficientemente recomendadas, e tanto mais que as 

l?nguas americanas n?o cessam de acharse continuamente em urna certa 

fusao, de sorte que algumas d?las em breve estar?o inteiramente extintas. 

Muito h? que dizer sobre ?ste objeto; mas como devo supor que poucos 

histori?grafos brasileiros se ocupar?o com estudos ling??sticos, deixo ? 

parte ?ste assunto; aproveito por?m 
esta ocasi?o de exprimir o meu desejo 

que o Instituto Hist?rico Geogr?fico Brasileiro d?signasse alguns ling?istas 

para a reda??o de dicion?rios e observa?oes gramaticais sobre estas l?nguas, 

determinando que estes Srs. f?ssem ter com os mesmos indios. Neste res 

pei to seria muito para d?se jar que se investigassem especialmente as radic?is 

da lingua Tupi e dos seus dial?ticos, desde o Guarani, ?as margens do 

Rio da Prata, at? o Arino e Guez sobre o Amazonas: que para tal dicio 

n?rio brasileiro servisse de modelo o vocabulario que a Imperatriz Catarina 

mandou esbo?ar para as l?nguas Asi?ticas, e que afinal e 
principalmente 

se 

coligissem em primeiro lugar todos os voc?bulos que se referem a objetos 

naturais, determina?oes leg?is (de direito) 
ou vestigios de rela?oes sociais. 

A lingua principal falada outrora pelos indios do Brasil em vast?ssima 

extens?o, e entendida ainda em muitas partes, ? a 
lingua G?rai ou Tupi. E 

sem d?vida muito significativo que um 
grande complexo de ra?as brasi 

leiras entendam ?ste idioma. Assim como no Peru com as l?nguas Quichua 
e Aimar? que se estendiam sobre vast?ssimos territorios, aconteceu no Bra 

sil com a lingua Tupi; e nao podemos duvidar que todas as tribos, que nela 

sabem fazerse intelig?veis, perten?am a um ?nico e 
grande povo, que sem 

d?vida possuiu 
a sua historia pr?pria, e que de um estado florescente de ci 

viliza??o, decaiu para o atual estado de degrada??o e dissoluc?o, do mesmo 

modo como o observamos entre os povos ocidentais, que falavam a lingua 

dos Incas, ou o Aimar?. N?o deve passar inapercebidamente que os Carai 

bas ?as Guianas e ?as Antilhas falavam urna lingua, por urna sintaxe e vo 

cabulario parente da lingua Tupi; fato ?ste tanto mais singular, quanto h? 

muitos vestigios de serem os Caraibas um povo de piratas, que se estendia 

da Florida e das Bermudas para o Sul. Assim tornaram-se as investiga?oes 

sobre a lingua dos abor?genes brasileiros um objeto de int?resse geral, con 

duzindo a investiga?oes etnogr?ficas, e compreendendo urna 
grande parte 

do Novo Mundo. 

A lingua devem em primeiro lugar ligar-se os estudos sobre a Mitolo 
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gia, 
as 

Teogonias 
e Geogonias das ra?as brasileiras. Um observador filos? 

fico n?o deixar? de descobrir nos restos de mitos, e no balbuciamento po? 

tico, que ainda hoje se encontram vestigios muito significativos de urna 

perdida filosof?a natural, e de um culto ainda enigm?tico. Urna indaga??o 

superficial do culto atual dos indios do Brasil contenta-se em consider?-lo 

como urna especie de Chamanismo ou Fetichismo; mas com ?sto nao se dar? 

por satisfeito o historiador filos?fico, que dos restos atuais de id?ias e ceri 

m?nias religiosas conclu? para noc?es anteriores mais puras, e para formas 

de um culto antigo, do qual os sacrificios humanos dos prisioneiros, 
o ca 

nibalismo, e numerosos costumes e usos dom?sticos devem ser considerados 

como a mais bruta degenera??o, e que s?mente des te modo tornam-se ex 

plic?veis. Pesquisas tais necess?riamente nos levarlo para estes fen?menos 

pertencentes ? esfera de supersti?oes, de virtudes curativas de taumaturgos 

indios, feiticeiros e curandeiros; e destas passamos a investiga?oes sobre o 

saber dos indios relativo a fen?menos da natureza, e de outro lado sobre 

o sacerdocio entre ?les e todas as rela?oes do Pag? (sacerdote), curandeiro 

e chefe para com a comunidade social. 

Mais de um passo nos conduzir? para os vestigios de s?mbolos e tra 

dic?es de direito: lan?aremos urna vista d'olhos geral sobre as rela?oes so 

ciais e jur?dicas des tes homens; como mebros de urna s? tribo, e as que 

existem entre as tribos diversas; e com isso encerra-se o c?rculo das inves 

tiga?oes etnogr?ficas que o historiador dever? fazer. 

E ineg?vel que o 
quadro de todas estas rela?oes ser? tanto mais per 

feito, ser? tanto mais rico em resultados hist?ricos e filos?ficos, quanto 

mais afoito e desprevenido o historiador lan?ar suas vistas sobre os abor? 

genes da Am?rica em seu mais extenso esparsimento, quanto com maior di 

ligencia comparar os seus materiais brasileiros com os dos outros povos do 

Novo Mundo. 

A coordenna??o e paralelismo de todas as Geogonias, Teogonias, e tra 

di??es de diluvios g?rais, 
e outras 

grandes cat?strofes da natureza de todos 

os mitos, usan?as leg?is, usos e costumes dos abor?genes americanos em 

geral, seria urna das mais b?las e gratas tarefas do historiador filos?fico 

e etn?grafo, e se urna historia do Brasil n?o oferecesse sen?o esta introdu 

??o, ela devia ser saudada com entusiasmo por todos os literatos. Desde a 

obra de Lafitau o material aumentou de um modo ta espantoso que 

o autor hav?a de ser recompensado tanto pelos encantos como pela 

abundancia da materia. Mas essa mesma abundancia de materiais exige 

a mais severa cr?tica, e urna multid?o de alega??es extravagantes, de 

fatos inteiramente falsos, (como por exemplo foram espalhados pela obra 

escandalosa de Mr. de Paw), devia ser excluidos de urna vez, e estabele 

cida a verdadeira base e valor hist?rico e etnogr?fico dos povos americanos. 

Como um assunto de suma importancia para o etn?grafo notamse as 
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indaga??es sobre as constru?oes americanas, que ?ltimamente excitaram 

t?o vivo int?resse. N?o poder? 
o historiador brasileiro deixar de perscru 

tinar igualmente 
as ruinas de Papantla, M?xico, Uxmal, Copan, Quito, 

Tiaguanaco, &c, se 
quiser formar um juizio geral sobre o passado dos povos 

americanos. At? agora nao se descobriram no Brasil (ao 
menos que eu 

saiba) vestigios de semelhantes constru?oes, pois que as noticias manus 

critas, das quais d? urna copia 
a "Revista Trimestral" do ano de 1839, 

p?g. 181, e que induziram ao Sr. Benigno Jos? Carvalho e Cunha |ibid. 

1841, p?g. 197) a suspeitar que h? urna grande cidade ao lado do Sul da 

Serra de Sincor?, sobre o bra?o esquerdo do Sincor?, s?o at? agora os ?ni 

cos que se conhecem sobre monumentos brasileiros, que se assemelham em 

grandeza e solidez com os do M?xico, Cundinamarca e Bolivia. A cir 

cunstancia por?m de n?o se terem achado ainda semelhantes constru?oes 

no Brasil certamente nao basta para duvidar que tamb?m neste pa?s rei 

nava em tempos muito remotos urna civiliza??o superior, semelhante ? 

dos pa?ses que acabo de mencionar. Na verdade, mostra a experiencia 

que mormente em pa?ses elevados se encontram vestigios de urna tal civi 

liza??o dos aut?ctones americanos, mas apesar disso nao somos autorizados 

por argumento algum 
a duvidar da sua possibilidade no Brasil. Da? resulta 

um d?se jo, que certamente muitos dos membros do Instituto partilhar?o 

comigo, que se lhes facultassem meios para fazer sacrificios em favor de 

investiga?oes arqueol?gicas: especialmente prestando auxilio a viajantes 

que procurassem estes monumentos. Se considerarmos que em alguns lu 

gares, v. g. em Papantla, se elevam matas alt?ssimas e milenarias sobre 

as constru?oes de antigos monumentos, nao se h? de achar inveros?mil que 

o mesmo se encontrar? ?as florestas do Brasil, tanto mais que at? agora 

?las n?o s?o conhecidas nem access?veis sen?o em muito peque?a pro 

por??o. 

Os Portugueses e a sua parte na Historia do Brasil. 

Quando os portugueses descobriram o Brasil, e nele se estabeleceram, 

acharam os ind?genas proporcionalmente 
em t?o diminuto n?mero e pro 

fundo aviltamento, que ?as suas rec?m-fundadas colonias podiam desen 

volver e estender-se quase 
sem importar-se dos aut?ctones. Estes exerceram 

sobre os colonos urna influencia negativa t?o s?mente, por quanto s? os 

for?aram a acautelar-se contra as suas invas?es hostis, e por isso criaram 

urna institui??o singular de defensa, o Sistema das Milicias. 

A influencia dessas milicias ? grande e importante por dois motivos: 

por urna parte elas fortaleciam e conservaram o 
espirito de empresas aven 

tureras, viagens de descobrimento, e extens?o do dominio portugu?s; por 

outra favoreciam o desenvolvimento de institui?oes municipais livres, o de 

urna certa turbulencia a at? desenfreamento dos cidad?os, capazes de pegar 
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cm armas em oposi??o as autoridades governativas, e poderosas ordens reli 

giosas. De outro lado achamos tamb?m nisso a causa dos sucessos das armas 

portuguesas contra diversos invasores, os franceses no Maranhao e Rio de 

Janeiro, os holandeses em urna 
grande parte da Costa Oriental. 

O Portugu?s, estabelecendo-se no Brasil, abandonou de certo modo 

os direitos que em 
Portugal possu?a para com o Monarca, por quanto, em 

lugar de um Rei, recebia um Senhor (Dominus Brasiliae) Nisso mesmo 

existia o motivo para os colonos de jamais deporem as armas, estarem em 

cada momento prontos a combater, e dirigirem-se sempre armados dos 

diferentes pontos do litoral, onde a 
principio 

se estableceu a civiliza??o 

europ?ia mais e mais para o interior, aonde ningu?m reconheciam ?cima 

de si, venciam os indios ? for?a d'armas, ou induziam-nos com astucia para 

servi-los. 

Assim vemos que a 
posi??o guerreira, em que se colocou o colono 

portugu?s para com o indio, contribuiu muito a r?pida descoberta do inte 

rior do pa?s, como igualmente para a extens?o do dominio portugu?s. A 

natureza particular do pa?s, principalmente a abundancia de ouro, n?o era 

de peque?o momento; por quanto as primeiras viagens de descoberta eram 

antes incurs?es de rapi?a contra os ind?genas, a quem escravizaram, ou s? 

tinham por feito a descoberta de riquezas minerais, 

Enfim n?o devemos julgar a emigra??o de colonos portugueses para o 

Brasil, como ela se opera va no s?culo xvi, e que lan?ou os primeiros fun 

damentos do atual Imperio, segundo os principios que entre nos regulam 
as empresas de coloniza??o. Hoje em dia as coloniza?oes s?o, com poucas 

exce??es, empresas de particulares, e nascem quase exclusivamente da ne 

cessidade de trocar urna posi??o pobre e apertada, por outra mais livre e 

agradavel. Estas emigra??es quase s? t?m lugar nas classes dos agricultores 
e artistas, e quase nunca nas dos nobres ou abastados. Mas assim n?o acon 

teceu nos primeiros tempos da coloniza??o do Brasil. Elas eram ent?o 

uma continua?ao dessas empresas afoitas e grandiosas, dirigidas para a 

fndia, e executadas ao mesmo tempo por pr?ncipes, nobres, e povo; dessas 

empresas que tornaram a na??o portuguesa t?o famosa como rica.?Tamb?m 

nao nasceu, ?sse desejo de emigrar, de crises religiosas, como por exemplo 

aconteceu em Inglaterra; ?le era antes uma conseq??ncia das grandes des 

cobertas e empresas comerci?is dos portugueses sobre a Costa Ocidental 

da ?frica, do Cabo, Mo?ambique e india. As mesmas raz?es g?rais 
e 

pode 

rosas, que imprimiram a uma das na?oes mais peque?as de Europa 
um 

movimento t?o poderoso, que a impeliram para uma atividade que faz 

?poca na historia universal, induziram-na igualmente ? emigra??o para 

o Brasil. 

Com esta observa??o quero indicar que o per?odo da descoberta e 

coloniza??o primitiva do Brasil n?o pode ser compreendido, sen?o em seu 
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nexo com as fa?anhas mar?timas, comerci?is e guerreiras dos portugueses, 

que de modo algum pode ser considerado como fato isolado na historia 

dtsse povo ativo, e que sua importancia e rela?oes com o resto da Europa 
est? na mesma linha com as empresas dos portugueses. 

Assim como estas tiveram a maior influencia sobre a pol?tica e co 

mercio da Europa, aconteceu o mesmo da parte do Brasil. 

O histori?grafo do Brasil ver-se-? arrastrado por tai observa?oes a 

jamai perder de vista na historia da coloniza??o do Brasil, e do seu desen 
volvimento civil e legislativo (que acompanhava aquela ao mesmo passo), 
os movimentos do Comercio Universal de ent?o, e 

incorpora-lo mais ou 

menos extensamente ? sua historia. ?le dever? tratar das diferentes vias 

comerci?is, conduzindo ou pelo Mar Roxo, ou ao redor do Cabo de Boa 

Esperan?a, e da influencia que tais vias exerceram sobre o valor de cada 

um dos produtos 
e seus pre?os, conforme a sua condu??o por mar ou por 

terra. Embora nao tenham as indias Orientais produtos iguais aos do 

Brasil, que eram objetos do comercio, contudo ser? dif?cil n?o tra?ar aqui 
uma historia do comercio comparativo entre a india e Am?rica, se qui 
sermos conhecer bem as molas que promoviam 

a emigra??o das popula?oes 

europ?ias para a india e o Novo Mundo. Assim, por exemplo, est? a histo 

ria do descobrimento do Brasil ?ntimamente ligada com a historia comer 

cial da madeira india chamada Japan, que vulgarmente conhecida debaixo 

do nome de pau-brasil, legno brasilo, bresil, &c. foi a causa principal de 

dar-se ? Terra de Santa Cruz o nome de Terra do Brasil. Tamb?m a his 

toria e movimento mercantil dos met?is e 
pedras preciosas 

tem as mais 

estreitas rela?oes com a historia do Brasil, e finalmente a das plantas tropi 

cais ?teis, conhecidas na Europa depois da descoberta do Novo Mundo, 

jamais poder? ser separada da historia da coloniza??o do Brasil. 

Mais abaixo falaremos da grande influencia que deviam exercer sobre 

o desenvolvimento do Brasil as 
viagens dos portugueses na 

?frica, as suas 

rela?oes comerci?is nesta parte do mundo, e a sua coniv?ncia em o tr?fico 

da escravatura. 

O Portugu?s, que no principio do s?culo xvi emigrava para o Brasil, 

levava consigo aquela dire??o de espirito e cora??o, que tanto caracteriza 

aqu?los tempos. Isento do efeito imediato do Cisma de Lutero, em nume 

rosos conflitos por?m com a 
Espanha e mais partes da Europa, talvez 

ent?o mais accessivel do que depois ao movimento intelectual geral daque?e 

s?culo, o colono portugu?s d?sse tempo, distintamente representa a ?ndole 

particular d?sse per?odo, e o historiador brasileiro nao poder? eximir-se 

de tra?ar um quadro dos costumes do s?culo xv, se intentar descrever os 

homens tais e quais vieram para al?m do oc?ano fundar um novo 
Portugal. 

Daqui o historiador dever? passar para a historia da legisla??o e do 
estado social da na??o portuguesa, para poder mostrar como nela se desen 
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volveram pouco a pouco t?o lib?rais institui?oes municipais, como foram 

transplantadas para o Brasil, e 
quais as causas que concorreram para o seu 

aperfei?oamento 
nesse pa?s. Mostrar em quanto aqui a legisla??o antiga 

portuguesa (de D. Dinis) ficou mais isenta da influencia do direito ro 

mano, que os reis espanh?is propagaram em Portugal, seria uma tarefa 

de sumo int?resse, para o historiador, que na legisla??o reconhece o es 

p?lho de uma ?poca. 

Aqui merecer?o distinto desenvolvimento as rela?oes eclesi?sticas e 

monacais. E isso tanto mais, porquanto algumas dessas ordens acharam* 

se muitas v?zes (assim 
como na Am?rica Espanhola) 

em oposi??o com as 

municipalidades ou povoa??es, n?o poucas v?zes em favor dos indios. Mas, 

segundo os meus, conhecimentos relativos ? constitui??o eclesi?stica do 

Brasil, tais movimentos n?o proceder am de concilios brasileiros, mas sim 

de determina??es legislativas, vindas ou da Metropole ou de Roma. 

Das ordens religiosas t?das, a dos Jesu?tas representou o mais not? 

vel papel, e suas constru?oes s?o os ?nicos monumentos grandiosos, ainda 

existentes daqueles remotos tempos; como tamb?m instintui?oes suas h? 

que at? o presente n?o desapareceram inteiramente, nem perderam certa 

influencia. A atividade com que os Jesu?tas se ocupavam em miss?es, 

facultou-lhes meior para que possuissem as mais variadas, e em 
grande parte 

muito importantes noticias sobre a vida dom?stica e civil, assim como 

sobre as l?nguas 
e outros conhecimentos dos indios. Muitas destas noti 

cias ficaram at? hoje sem serem 
aproveitadas, e jazem dispersas nos Arqui 

vos da Ordern, ou nas Bibliotecas a que estas tocaram depois da supress?o 

desta ordern religiosa. A Alemanha e Italia sao os pa?ses que mais apro 

veitaram d?sses materiais colhidos por Jesu?tas. Basta-me citar a obra 

volumosa e in folio de P. Stoeckler O. Weltbote (O Mensageiro Universal), 
ou outras 

publicadas 
na Italia por Hervas e Mura tori. Os Jesu?tas alem?es, 

que se empregaram em miss?es no Brasil, possuiam menos erudi??o que 
os franceses, entre os quais em 

geral aquela ordern formou os mais distintos 

sabios. Aqueles por?m nem por isso falta va habilidade, e tal vez mais aptos 

do que os Jesu?tas franceses para vi ver entre t?o b?rbaros ne?fitos, e as suas 

rela?oes sobre os costumes mor?is e civis dos indios tornam-se recomen 

d?veis por sua singeleza e exatid?o. 

O ramo desta literatura ? representado em Franca pelas lettres edifi 
cantes. Sem d?vida alguma n?o est?o ainda suficientemente exploradas 

tais fontes jesu?ticas, e deve ser muito f?cil ao historiador do Brasil ob ter, 

por interven??o diplom?tica dos Arquivos de Roma, Munich, Viena e da 

B?lgica, os respectivos extratos das comunica?oes d?stes religiosos. Outras 

ordens monacais, como Franciscanos, Capuchinos, Agostinhos, Carmelitas, 

Paulinos, tamb?m se ocupavam em miss?es no Brasil. Por isso seria poss?vel 

que tamb?m nas suas rela?oes se achassem materiais importantes, tanto para 
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a etnograf?a dos ind?genas, quanto para a historia dos costumes do habi 

tante europeu. Em geral, devemos reconhecer que a atividade de todas 

estas ordens nao era desfavor?vel ao Brasil. Nos vemos muitas v?zes que 

elas eram os ?nicos motores de civiliza??o e instru??o para um povo in 

quieto e turbulento. Outras v?zes nos vemos elas proteger os oprimidos 

contra os mais fortes. Por isso nao podem ser compreendidas as numerosas 

querelas e rixas nas municipalidades das cidades (como v. g. se acham 

em grande n?mero referidas na Cr?nica do Maranh?o por Berredo), sem 

referencia para com o clero, e 
especialmente com as ordens, com a funda 

??o de seus conventos (casas conventuais), hospicios, miss?es no interior 

do pa?s, e especula?oes mercantis por elas empreendidas. A oposi??o dos 

colonos para com estas em 
geral filantr?picas ordens muitas v?zes nascia 

do conflito de int?resses sociais, nos 
quais aqueles se consideravam ligados 

por estas. 

O gov?rno portugu?s mostrou-se em geral muito vigilante da in 

fluencia das ordens religiosas sobre a 
popula??o, e cuidava dos direitos da 

coroa com alguma desconfian?a. Da? emanou a proibi??o de fundarem-se 

conventos na Provincia de Minas, e a historia da supress?o da ordern dos 

Jesu?tas explica-se no que diz respeito a Portugal, pela posi??o adquirida 

pelos Jesu?tas no Para; e o que diz respeito ? Espanha, por certas ocur 

rencias em Paraguai; de sorte que ?ste acontecimento, que faz ?poca 
na 

historia universal, se acha profundamente enraizado na historia do Brasil. 

Uma tarefa de sumo int?resse para o historiador pragm?tico do Bra 

sil ser? mostrar como ai se estabeleceram e desenvolveram as ciencias e 

artes como reflexo de vida europ?ia. O historiador deve transportar-nos 

? casa do colono e cidad?o brasileiro; ele deve mostrar-nos como viviam 

nos diversos s?culos, tanto nas cidades como nos estabelecimentos rurais, 

como se formavam as rela?oes do cidad?o para com seus vizinhos, seus 

criados e escravos; e finalmente com os fregueses nas transac?es comerci?is. 

Ele deve juntar-nos o estado da igreja, 
e escola, levar-nos para o campo, as 

fazendas, rocas, planta?oes e engenhos. Aqui deve apresentar quais os 

meios, segundo que sistema, com que conhecimentos manejavam a econom?a 

r?stica, lavoura e comercio colonial. N?o ? destituido de int?resse saber-se 

como e aonde se introduziram pelos colonos, pouco a pouco, ?rvores e 

plantas europ?ias; como, pouco a pouco, se desenvolveu o sistema presente; 

qual a parte que em todos estes movimentos tiveram a constru??o naval, 

a navega??o e o conhecimento dos mares, principalmente daqueles que 

foram sulcados pelos portugueses. 

As observa?oes sobre as escolas no Brasil, sobre o m?todo do ensino 

ent?o ai reinante, o grau de instru??o obtido por ele, h? de conduzir outra 

vez a 
indaga?oes sobre o estado das letras na M?e Patria. Por isso, pertence 

? tarefa do historiador brasileiro ocupar-se especialmente com o progresso 
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da poes?a, ret?rica, e t?das as mais ciencias em Portugal, mostrar a sua 

posi??o relativa as mesmas no resto da Europa, e apontar qual a influ?cia 

que exerceram sobre a vida cient?fica, moral e social dos habitantes do 

Brasil. 

Enfim, pertence tamb?m a vida militar em Portugal aos assuntos de 

um 
perfeito quadro hist?rico. Qual a maneira e modo empregados 

no 

recrutamento, instru??o, comando e servi?o do ex?rcito, os principios 

estrat?gicos, segundo os quais se devia proceder no Brasil, um 
pa?s t?o 

diferente da Europa: tudo isso deve ser tomado em considera??o em uma 

historia pragm?tica do pa?s. Relativamente as guerras com os holandeses, 

n?o nos faltam semelhantes noticias. Mas pelo contrario o que diz respeito 
a essas viagens belicosas de descoberta no interior do Brasil, principalmente 
dos mamalucos de S. Paulo e suas guerras com espanh?is; e os mission?rios 

em 
Paraguai, carece ainda ser esclarecido, por acharem-se os poucos docu 

mentos escritos relativos ainda sepultados pela maior parte nos arquivos 

das diferentes cidades e vilas. 

Em quanto as cr?nicas da maior parte dos lugares mais consider?veis 

ocupam-se muitas v?zes com 
grande monoton?a de acontecimentos de 

nenhuma importancia relativos ? comunidade, achara o historiador um 

atrativo variad?ssimo na narra??o das numerosas viagens de descobertas 

e incurs?es dos diferentes pontos do litoral para os desertos long?nquos do 
interior (os sertoes), empreendidas em procura de ouro e pedras preciosas, 
ou com o fim de cativar e levar como escravos os ind?genas. Essas entradas 

foram pela mejor parte executadas espont?neamente por pessoas, as quais 
animadas por um certo espirito romanesco e aventureiro, nelas desenvol 

ver?n! toda a energia, talento inventivo, perseveran?a e coragem de um 

Cortez, Balboa ou Pizarro, e executaram fa?anhas dignas de admira??o 
da posteridade. ? muito para desejar que pesquisas rigorosas nos arquivos 
das cidades nos subministrassem maior copia de documentos semelhantes 

?quelles que referem as Aventuras Rom?nticas de Bartolomeu Bueno da 

Silva, descobridor de Goi?s, 19 de setembro de 1740, aventuras dignas 
de inspirar tanto a fantasia do poeta ?pico, como a musa mais tranquila do 

historiador. Para a descri??o destas viagens de descoberta, apresenta-se 

uma 
grande dificuldade na falta de datas exactas geogr?ficas, que desig 

nassem com precisao os caminhos tomados por tais expedic?es. C?sta-nos 

acreditar que estas incurs?es percorressem muitos lugares, que atualmente 

n?o s?o mais visitados e inteiramente perdidos para nos, como p. ex. ?sse 

fabuloso vale pedregoso e riqu?ssimo em ouro dos Martirios; contudo, uma 

designa??o em tudo exata da dire??o dos caminhos entao percorridos, 
nao havia de ser sem int?resse para a geograf?a, etnograf?a, e em alguns 
casos tamb?m para a explora??o das riquezas da natureza, de muitas regi?es 
ainda hoje quase desconhecidas. 
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Urna exposi??o aprofundada des tas viagens para o interior conduzir? 

necess?riamente o historiador a certa particularidade, que excitou muito 

a minha aten?ao. Eu falo das numerosas historias e legendas sobre as 

riquezas subterr?neas do pa?s, que nele sao o ?nico elemento do romantismo, 

e substituem para com os brasileiros os in?meros contos fabulosos de ca 

valeiros e espectro?, os quais fornecem nos povos europeus uma fonte ines 

got?vel e sempre nova para a poes?a popular. Pareceu-me que a supersti??o 

do povo se tinha, por assim dizer, concentrado nesses contos, e para assinar. 

lhes seu verdadeiro valor, o historiador n?o deixar? de ponderar em quanto 
os negros contribuiram para essas, as v?zes sumamente po?ticas narra?oes. 

O negro gosta de falar; o seu modo africano de pensar, seu feticismo lhe 

subministram tamb?m diversos pensamentos po?ticos sobre acontecimentos 

sobrenaturais ou milagrosos. Assim desenvolveu-se nas Provincias de 

Minas, S. Paulo e Goi?s um completo c?rculo de f?bulas de Plut?o, que 
deve ser representado com uma tintura particular nessa 

popula??o. Nos 

pa?ses lim?trofes do Amazonas, onde h? maior por??o de indios n?o h? 

vestigios disso; mas de outro lado deleita-se ai o povo em monstr?s fant?s 

ticos de fantasia india, que, entristecida pela solid?o l?gubre dos bosques, 
e os terrores de uma naturaleza medonha em suas produ?oes, encontra por 

todos os lados monstr?s horrorosos, s?tiros e animais fabulosos (m?ticos), 

que a nos europeus pela primeira vez fez conhecer Walter Raleigh e seus 

companheiros em suas rela?oes extravagantes. 

Um historiador fil?sofo, familiarizado com t?das as dire?oes d?sses 
mitos populares, de certo nao os desprezar?; mas h? de dar-lhes e impor 

tancia particular que merecem; 
? 

d?le concluir? para varias conjeturas 
na vida do povo, e h?-de p?-los em rela?ao com a ess?ncia do grau de 

civiliza??o intelectual em geral. A diversidade das fontes, donde emana 
ram esses contos, oferecer? ao historiador a ocasi?o para variadas observa 

?oes g?rais, tanto hist?ricas como etnogr?ficas. 

A ra?a Africana em suas rela?oes para com a historia do Brasil. 

N?o h? d?vida que o Brasil teria tido um desenvolvimento muito 
diferente sem a introdu??o dos escravos negros. Se para o melhor ou para 
o pior, ?ste problema se resolver? para o historiador, depois de ter tido 

ocasi?o de ponderar todas as influencias, que tiveram os escravos africanos 

no desenvolvimento civil, moral e pol?tico da presente popula??o. 

Mas, no atual estado das coisas, mister ? indagar a condi??o dos ne 

gros importados, 
seus costumes, suas opinioes civis, seus conhecimentos 

naturais, preconceitos e supersti?Oes, os defeitos e virtudes pr?prias ? sua 

ra?a em 
geral, &c, &c, se demonstrar quisermos como tudo reagiu sobre 

o Brasil. Sendo a ?frica visitada pelos portugueses antes da descoberta do 

Brasil, e tirando ?les d?ste pa?s grandes vantagens comerci?is, ? fora de 
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d?vida que j? naquele per?odo influ?a nos costumes o desenvolvimento 

pol?tico de Portugal. Por ?ste motivo devemos analizar as circunstancias 

das colonias portuguesas na 
?frica, de todas as quais se trafica em escra 

vatura para o Brasil, de ver-se-? mostrar que movimento imprimiam na 

industria, agricultura e o comercio das colonias africanas para com as do 

Brasil, e vice-versa. De sumo int?resse sao as quest?es sobre o estado primi 
tivo das feitorias portuguesas, tanto no litoral como no interior da ?frica, 
e da organiza??o do tr?fico de negros. Estas circunstancias sao quase in 

teiramente desconhecidas na 
Europa. S? ?ltimamente foram publicadas 

noticias sobre ?ste assunto pelos ingleses; con tudo parecem representadas 
em 

grande parte de um s? lado, nem fornecem esclarecimentos suficientes, 

sobre o 
manejo e procedimento do tr?fico dos escravos no interior do 

pa?s. E se observamos pela outra parte que a literatura portuguesa oferece 

muito pouco, o que se refere ? historia universal do tr?fico da escravatura.* 

o autor prestar?a um servi?o muito relevante se na historia do Brasil tra 

tasse cabal e extensamente ?ste assunto. De si mesmo oferecemse ent?o 

muitas compara?oes sobre a ?ndole, os costumes e usos entre os negros e os 

indios, que sem d?vida contribuir?o para o aumento do int?resse que nos 

oferecer? a obra. Enfim ser? conveniente indicar qual a influencia exer 

cida pelo tr?fico de negros e suas diferentes fases sobre o carater portugu?s 

no pr?prio Portugal. 

Nunca portanto o historiador da Terra da Santa Cruz h?-de perder 
de vista que a sua tarefa abr?nge os mais grandiosos elementos; que nao 

lhe compete t?o s?mente descrever o desenvolvimento de um 
s?povo, cir 

cunscrito em estreitos limites, mas sim de uma na??o cuja crise e m?sela 

atuais pertencem ? historia universal, que ainda se acha no meio do seu 

desenvolvimento superior. Possa ele nao reconhecer em t?o singular con 

jun??o de diferentes elementos algum acont?cimento desfavor?vel, mas 

sim a conjuntura mais feliz e mais importante no sentido da mais pura 

filantrop?a. Nos pontos princip?is a historia do Brasil ser? sempre a historia 

de um ramo de portugueses; mas se ela aspirar 
a ser completa 

e merecer o 

nome de uma historia pragm?tica, jamais poder?o ser excluidas as suas 

rela?oes para com as ra?as eti?pica e india. 

Sobre a forma que deve ter uma historia do Brasil> seja-me permitido 
comunicar algumas observa?oes. As obras at? o presente publicadas sobre 

as provincias, 
em separado, sao de pre?o inestim?vel. Elas abundam em 

fatos importantes, esclarecem at? com minuciosidade muitos aconteci 

mentos; con tudo nao satisfazem ainda as exigencias da verdadeira histo 

riograf?a, porque se ressentem de mais de certo espirito de cr?nicas. Um 

* Um trabalho meritorio fundado em experiencia, que pertenece a este assunto, 
tem por autor a Lu?s Antonio de Oliveira Mendes, sobre as molestias dos negros, 
nas Mem. Econ. da R. Acad. de Lisboa; vol. 4, p?g. 1-64. Outros tratados sobre os 

negros devemos ao insigne Visconde de Cairu. 
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grande n?mero de fatos e circunstancias insignificantes, que com mono 

ton?a se repetem, e a rela?ao minuciosa at? o excesso de acontecimentos 

que se desvaneceram sem deixarem vestigios hist?ricos, tudo isso, recebido 

em uma obra hist?rica, h?-de prejudicar 
o int?resse da narra??o e confun 

dir o juizo claro do leitor sobre o essencial da rela?ao. O que avultar? 

repetir-se o que cada governador fez ou deixou de fazer na sua provincia, 

ou relacionar fatos de nenhuma importancia hist?rica, que se referem ? 

administra??o de cidades, municipios ou bispados, &c; ou uma escrupulosa 

acumula??o de cita?oes e autos que nada provam, e cuja autenticidade 

hist?rica ? por v?zes duvidosa??tudo isso dever?, segundo a minha opini?o, 

ficar excluido. 

Aqui se apresenta uma 
grande dificultade em conseq??ncia da grande 

extens?o do territorio brasileiro, da imensa variedade no que diz respeito 

? natureza que nos rodeia, aos costumes e usos e ? composi??o da popula??o 

de t?o disparatados elementos. Assim como a provincia do Para tem clima 

inteiramente diferente, outro solo, outros 
produtos naturais, outra agri 

cultura, industria, outros costumes, usos o 
precis?es, do que a provincia 

do Rio Grande do Sul; assim acontece igualmente com as provincias da 

Bahia, Pernambuco e Minas. Em urna predomina quase exclusivamente 

a ra?a branca, descendente dos portugueses; na outra tem maior mistura 

com os indios; em uma terceira manifesta-se a importancia da ra?a afri 

cana; enquando influ?a de um modo especial sobre os costumes e o estado 

da civiliza??o em geral. O autor, que dirigisse com preferencia 
as suas 

vistas sobre uma destas circunstancias, corr?a perigo de nao escrever uma 

historia do Brasil, mas sim uma s?rie de historias especi?is de cada uma 

das provincias. Um outro por?m, que nao desse a necess?ria aten?ao a 

estas particularidades, corr?a risco de nao acertar com ?ste torn local que 

? indispens?vel onde se trata de despertar no leitor um vivo int?resse, e 

dar as suas descri?oes aquela energ?a pl?stica, imprimir-lhe aqu?le fogo, 

que tanto admiramos nos 
grandes historiadores. 

Para evitar ?ste conflito, parece necess?rio que em primeiro lugar 

seja em ?pocas, judiciosamente determinadas, representando o estado do 

pa?s em 
geral, conforme o que tenha de particular em suas rela?oes com 

a M?e Patria, e as mais partes do Mundo; e que, passando logo para aquelas 

partes do pais que essencialmente diferem, seja real?ado em cada uma 

d?las o que houver de verdadeiramente importante e significativo para a 

historia. Procedendo assim, n?o se devia certamente principiar de novo 

em cada Provincia; mas omitir, pelo contrario, tudo aquilo que em todas, 

mais ou menos, se repetiu. Portanto, deviam ser tratadas conjuntamente 

aquelas por?oes do pa?s que, por analog?a da sua natureza f?sica, pertenecem 

urnas as outras. Assim, por exemplo, converge a historia das Provincias 

de S. Paulo, Minas, Goi?s e Mato Grosso; a do Maranh?o se liga ? do Para, 
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e a roda dos acontecimentos de Pernambuco formam um grupo natural 

os de Cear? Rio Grande do Norte e Para?ba. Enfim, a historia de Sergipe, 
Alagoas e Porto Seguro, nao ser? sen?o a da Bahia. 

Para um tal trabalho, segundo certas divis?es g?rais do Brasil, parece 
me indispens?vel que o historiador tivesse visto ?sses pa?ses, que tivesse 

penetrado com os seus pr?prios olhos as particularidades da sua natureza 

e 
popula??o. S? assim 

poder? 
ser apto para avaliar devidamente todos os 

acontecimentos hist?ricos que tiveram lugar em 
qualquer das partes do 

Imperio, explic?-los pela particularidade do solo que o h?rnern habita; e 

coloc?-los em verdadeiro nexo pragm?tico para com os acontecimentos 

na vizinhan?a. Qu?o diferente ? o Para de Minas! Uma outra natureza, 

outros homens, outras precis?es e 
paix?es, e por conseguinte outras con 

junturas hist?ricas. 

Esta diversidade n?o ? suficientemente reconhecida no Brasil, porque 
h? poucos brasileiros que tenham visitado todo o pa?s; por isso formam 
id?ias muito err?neas sobre circunstancias loc?is, fato ?ste que sem d?vida 

alguma muito concorre para que as perturba?oes pol?ticas 
em algumas 

provincias s? se 
podiam apagar depois de longo tempo. Nem se reconhe 

cer?o sempre as verdadeiras causas de um estado achacoso, e por isso as 

v?zes nao foram ministrados os remedios apropriados. Se o historiador 

se familiarizar bem com estas particularidades, e exatamente as apresen 

tar, nao poucas ocasi?es achara para dar ?teis conselhos ? administra??o. 

No que diz respeito aos leitores em 
geral, dever? lembrarse em 

primeiro 

lugar que n?o excitar? nenhum int?resse vivo, nem lhes poder? desen 

volver as rela?oes mais ?ntimas do pa?s, sem serem precedidos os fatos 

hist?ricos por descri?oes das particularidades loc?is da natureza. Tratando 

o seu assunto, segundo ?ste sistema, o que j? admiramos no Pai da historia, 

Her?doto, encontrar? muitas ocasi?es para pinturas encantadoras da natu 

reza. Elas imprimir?o ? sua obra um atrativo particular para os habitantes 

das diferentes partes do pa?s, porque nestas diversas descri?oes loc?is re 

conhecer?o a sua pr?pria habita??o, e se encontrarlo, por assim dizer, a si 

mesmos. Desta sorte ganhar? o livro em variedade, e riqueza de fatos, 

e muito especialmente em int?resse para o leitor europeu. 

Por fim devo ainda ajuntar uma observa??o sobre a posi??o do histo 

riador do Brasil para com a sua patria. A historia ? uma mestra, n?o 

somente do futuro, como tamb?m do presente. Ela pode difundir entre 

os contempor?neos sentimentos e pensamentos do mais nobre patriotismo. 
Uma obra hist?rica sobre o Brasil deve, segundo a minha opini?o, ter 

igualmente a tendencia de despertar e reanimar em seus leitores brasileiros 

amor da patria, coragem, constancia, industria, fidelidade, prudencia, 
em 

uma 
palavra, todas as virtudes c?vicas. O Brasil est? afeto em muitos 

membros de sua 
popula??o de id?ias pol?ticas imaturas. Ali vemos repu 
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blicanos de todas as cores, ide?logos de t?das as qualidades. ? justamente 
entre estes que se achar?o muitas pessoas que estudar?o com int?resse uma 

historia de seu pa?s natal; para ?les, pois, dever? ser calculado o livro, para 
convence -los por uma maneira destra da inexiquibilidade de seus projetos 
ut?picos, da inconveniencia de discussoes licenciosas dos negocios p?bli 
cos, por uma imprensa desenfreada, e da necessidade de uma 

monarqu?a 
em um 

pa?s onde h? um t?o grande n?mero de escravos. S? agora prin 

cipia o Brasil a sentir-se como um Todo Unido. Ainda reinam muitos 

preconceitos entre as diversas Provincias: estes devem ser aniquilados por 
meio de uma instru??o judiciosa; cada uma das partes do Imperio deve 
tornar-se cara as outras; deve procurar-se provar que o Brasil, pa?s t?o 

vasto e rico em fontes variad?ssimas de ventura e 
prosperidade civil, alcan 

car? o seu mais favor?vel desenvolvimento, se 
chegar, firmes os seus habi 

tantes na sustenta??o da Monarqu?a, a 
estabelecer, por uma sabia organi 

za??o entre todas as Provincias, rela?oes rec?procas. Enquanto n?o poucas 
v?zes acontecer? que os estrangeiros tentem semear a cizania entre os 

int?resses das diversas partes do pa?s, para assim, conforme ao divide et 

impera, ob ter maior influencia nos negocios do estado; deve o historiador 

patri?tico aproveitar toda e 
qualquar ocasi?o a fim de mostrar que todas 

as Provincias do Imperio por lei org?nica se pertencem mutuamente, que 
seu 

propicio adiantamento s? pode ser garantido pela mais ?ntima uni?o 

entre elas. Justamente na vasta extens?o do pa?s, na variedade de seus 

produtos, ao mesmo tempo que os seus habitantes tem a mesma origem, 
o mesmo fundo hist?rico, e as mesmas esperan?as para um futuro lison 

geiro, acha-se fundado o poder e 
grandeza do pa?s. Nunca esque?a, pois, 

o historiador do Brasil, que para prestar um verdadeiro servi?o ? sua 
patria 

dever? escrever como autor 
mon?rquico-constitucional, como unitario no 

mais puro sentido da palavra. Daqui resulta que a obra, a 
qual nao devia 

exceder a um s? forte volume, dever? ser escrita, em um estilo popula^, 

posto que nobre. Dever? satisfazer nao menos ao cora??o do que ? inteli 

gencia; por isso, nzo devia ser escrita em uma linguagem do ... e empolada, 
nem 

sobrecarregada de erudi??o ou de uma multid?o de cita?oes ester?is. 

Evitar? n?o menos ter o carater de uma cr?nica, do que de investiga?oes 

hist?ricas, secas e puramente eruditas. Como qualquer historia que ?ste 

nome merece, deve parecer-se com um 
Epos! S? de um lado ? verdadeiro 

que a 
Epos popular s? ? composto onde o povo ainda se acha em desenvol 

vimento progresivo, ent?o do outro lado n?o podemos duvidar que atual 

mente o Brasil ? um objeto digno de uma historia verdadeiramente popular> 
tendo o 

pa?s entrado em uma fase que exige um progresso poderoso; por 

isso; uma historia popular do pa?s vem muito a prop?sito, e possa seu autor, 

nas muitas conjunturas favor?veis que o Brasil oferece, achar um feliz 

est?mulo, para que imprima ? sua obra todo o seu amor, todo o z?lo patri? 
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tico, e aqu?le fogo po?tico pr?prio da juventude, 
ao mesmo passo que 

desenvolva a aplica??o e profundidade de juizo e de firmeza de carater, 

pertencentes ? idade madura e varonil. 

Munich, 10 de Janeiro de 1843. 

(Extra?do de Revista Trimensal de Historia e Geograf?a ou Jornal do 

Instituto Hist?rico e Geogr?fico Brasileiro, n9 24, Janeiro de 1845, tomo 

6, p?gs. 381-403). 
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