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RESUMO O lugar de Varnhagen na historiografia brasi leira - suas rela
ções com o IHGB, Von Martius, Capistrano de Abreu e a historiografia 
pós-30; o resumo e uma análise da sua obra História Geral do Brasil; o 
seu elogio da colonização portuguesa e a sua opção pe•lo Brasil Inde
pendente sob o controle da Monarquia portuguesa e dos valores oci
dentais. 

RESUMÉ: La plaée de Varnhagen dans l'historiograph·ie Brésirienne -
ses rapports avec J'IHGB. Von Marti us, Capistrano de Abreu et 
l'historiographie post-30; un resumé et une an lyse de son oeuvre Histó
ria Geral do Brasi l; son éloge de la colonization portugaise et son option 
pour un Brésil lndependent sous le contrOle de la Monarchie Portugaise 
et les valeurs occidentaux 

Varnhagen , "Heródoto do Brasil" 

rancisco Adolfo de VARNHAGEN (1816/1878) é considerado o "He
ródoto brasileiro" , o fundador da história do Brasil, portanto, mesmo se 
antes del'e, entre outros, Pera de Magalhães Gândavo, Frei Vicente do 
Salvador, Sebastião da Rocha Pita, Robert Southey escreveram, respec-
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tivamente, "História da Provincia de Santa Cruz" (1 576). "História doBra
sil" (1627), "História da América Portuguesa" (1730) , "História do Bras1l" 
(1810) . Southey disputa com Varnh~gen , sem nu~ca ter. estado no,~ra 
sil , aquele titulo historiográfico. Ele pmtou em sua H1stón~ do ~rasil um 
quadro sombrio quanto às possibilidades futuras da colon1zaç~o _comer
cíal portugu sa no Brasll : d generação dos costumes, da rel1g1ao e ~a 
moral causada pela escravidão e pela falta d1e agncultura - m1séna. 
tome.'turbulências, crimes, doenças. Varnhagen e os nativistas do I ~GB 
se revoltaram contra esta apreciação negativa de Southey em relaçao à 
colonização portuguesa e ao futuro da jovem nação. Para estes, a colo
nização portuguesa teria ido um enorme fe ito e o futuro estava aberto 
ao sucesso da nova nação. (Dias (1974) : 237) 

oi somente nos anos 1850, com Varnhagen, que surgiu a obra de 
história do Brasil Independente mais completa. confiável , documentada, 
crítica, com posiçõ s explic itas: a 'História Geral do Brasil ", que supe
rou as obras mencionadas anteriormente, sem. no entanto, torná-las des
cartáveis. A sua "História Geral do Brasil" refletia uma preocupação n?v~ 
no Brasil com a históri a. com a documentação sobre a passado brasi lei
ro , que o recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro r~pre

sentava. A "História Geral do Brasil" foi possível porque as cond1ç? ~ 
históricas do Brasil , o processo da independência política e a constitUI
ção do Estado nacional, madureceram nos anos 1850. E foi no interior 
deste processo histórico que surgiu a outra condição favorável! ao surg i
mento da obra de Varnhagen: a inslitucionalização da reflexão e pesqUI
sa históricas no IHGB. A Independência política consolidada e as lutas 
internas gerada por ela reprimidas, o Brasil possuia um ''perfi l" do qu~l 
ainda não tomara conhecimento. Nos anos 1850, Varnhagen des nhara 
o perfil do Brasil independente, oferecerá à nova nação um passado, a 
partir do qual elaborará um futuro. . , . 

Varnhagen era fi lho de um oficial alemão, engenhe1ro metalurg1co 
que trabalhara no Brasil, e de uma portuguesa. Em sua obra, ele faz 
acompanhar o seu nome das credenciais "Vi conde do Porto Seguro e 
Natural de Sorocaba". Entretanto, este "paulista nobre" morou pouco no 
Brasil . Ele resid iu em Portugal desde os 6 anos d idade. Sua form ção, 
em Lisboa, foi mais mi litar, técnica e matemática. Mas, estudou também 
paleografia. diplomática economia política. Conhece-se pouc~ . no en
tanto da su formaçao int I ctual. O que se sabe é que apr c1av re
quentar os arquivos dos lugar s por onde passava, os " a r~ u ivos P,~ b l i 
cos" essa novidade do século XIX. Cap1strano de Abreu af1rma no Ne
crolÓgio de Varnhagen", que o desconhecido o atraia. Dia~te de ~ocu
mento corroídos, esquecidos. desorganizados, el se sentia de af1ado. 
Ele parec ia um "bandeirante em busca da verdad : bravo, destemido, 
p rsistent . vi oroso" . mbora t nha tido alguma form ção em pai o-
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grafia e em diplomática, quanto à história ele era sobretudo um autodi
data. Ele raramente cita autores estrangeiros em su correspondência 
afi rma A Canabrava, mas a sua preocupação com a exegese documen~ 
tal parece revelar a influência de Ranke. A influência alemã sobre o seu 
pensamento deve ser forte também em vinude de sua origem paterna. 
Ele estava bem adaptado à produção histórica de sua época. Estava 
não só atualizado com o que se fazia na Europa como foi um dos pionei
ros da pesquisa arquivística e do método crftico que o século XIX redes
cobriu e aprimorou. Tanto quanto Ranke o foi, Varnhagen é um historia
dor típico do século XIX. (Canabravra (1971) e Odália (1979)). 
. . . Ele pode ser c?nsiderado, de fato, o ~'Herótodo do Brasil", pois foi o 
1n1c1ador da pesqUisa metódica nos arqu1vos estrangeiros, onde ele en
controu e elaborou inúmeros documentos re lativos ao Brasil. Tendo mo
rado sempre no exterior, ele se sentia um exilado, dominado que sempre 
esteve pela saudade do Brasil . Capistrano, ainda no "Necrológio" , o con
sidera movido por um patriotismo profundo, quando se empenhou obsti
nadamente na escrita da "história pátria", uma história completa e apai
xonada. Em todo lugar que esteve, seja como embaixador ou como 
turista, ele deixou "declarações de amor" ao Brasil e de crença em seu 
futuro como .nação. Em '1841, e•le adotou a nacionalidade brasileira, ilogo 
após a confirmação antecipada de D. Pedro 11 no trono brasileiro. Ele 
quis assessorar o jovem imperador na construção da identidade do seu 
império, que lhe garantiria a unidade e longevidade. Aristocrata. o Vis
conde nutria sentime.ntos de profunda fidelidade à Família Real portu
g~esa. Em Portugal, ele defendera até à armas D. Pedro IV (I) contra D. 
Miguel. Seu amor pelo Brasil se confundia , portanto, com a sua fidelida
de à famflia real portuguesa. Ele defendia um Brasil português, com o 
Imperador. Sua adesão à Coroa era total e a representou em diversos 
paises da América Latina e da Europa: Portugal, Espanha, Áustria, Co
lambia, Equador, Venezuela. Peru, Chile. Ele se casou com uma chilena 
e, após a sua morte, foi enterrado no Chile . Atualmente, os seus restos 
mortais encontram-se em Sorocaba. (Odália ( 1979)) 

Varnhagen, O Instituto Histórico e Geográfico Brasi:leiro (IHGB) 
e Karl Ph. Von Martius 

O l mper~dor foi o seu protetor, oferecendo-lhe os recursos para a 
sua obra. O Jovem Imperador, aliás, precisava muito da história e dos 
historiadores. Em 1838/9, pouco antes de ocupar antecipadamente o 
Tro:no, fora criado o lnslituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi de 
uma importância capital para a constituição da história brasileira. Até 
11931/33, o IHGB exercerá uma grande influência e será o único centro 
de estudos históricos do Brasil. O Imperador precisav dos historiado-
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res para legi lirnar-se no poder. (Guimarães (1988)) A nação recém-inde
pendente pr cisava de um passado do qual pudesse se orgulhar e que 
lhe permitisse vançar com confiança para o futuro. Era preciso encon
trar no passado "referências luso-brasileiras" : os "grandes vultos". s 
"varões preclaros" , as "elemérldes do país", os "filhos distintos pe lo sa
ber e brilhantes qualidades", enfim, os luso-brasileiros exemplares cujas 
ações pudessem !ornar-se modelos para as futuras gerações. O IHGB 
produziu uma história biográfica, constituindo uma galeria de vidas exem
plares que iluminavam a ção futura _ (St Jn & Stein (1964)) 

O novo país prec isava de se reconhecer geográfica e historicam n
te . O projeto do Instituto era g ográfico e histórico. Enquanto geográfico, 
ele teria a tarefa de situar as cidades, vilas. rios, serras, portos, planíci
es ~ de conhecer e engrandecer a natureza brasileira , seu céu, clima , 
matas. riquezas minerais, flora e fauna: de definir os limites do território . 
Enquanto histórico, ele deveria eternizar os fatos memoráveis da pátria e 
salvar do esquecimento os nom dos seus melhores filhos. Par isso. 
ele deveria coletar e publicar os docum ntos relevantes para a história 
do Brasil. inc ntivar os estudos históricos, manter re lações com as insti
tuições cong neres do xterior, especialmente com a instituiçao que foi 
o seu rnodelo, o lnstitut Historiqu de Paris. Desde então, o Brasi.l pro
curou os franceses como referência intelectual. O IHGB será o lugar pri
vilegiado da produção histórica durante o século XIX, lugar que condici 
onaré as reconstruçõ s históricas. as interpretações, as visões do Brasil 
e da questão n cíonal . (Ver Documento sobre criação do IHGB) 

O Brasil Independente, portanto , precisava da história e dos histori
adores para se oferecer um passado e abrir-se um futuro. O primeiro 
passo, e fundamental , cuja idéia surgiu no se io da Sociedade Auxiliado
ra da Indústria Naci nal (SAIN), criada em ~827, marcada pelo espírito 
l~uminista . que se propunha a in c ntivar o progresso e o desenvolvimen
to brasi leiros, foi a fundação do IHGB. (Ver documento sobre a criação 
do IHGB) A partir daí, multiplicaram-se os "projetos para o Brasil" , base
ados nas interpretações do passado brasileiro. O IHGB, em 1840, esta 
beleceu um prêmio para quem elaboras e o melhor plano para a escrita 
da história do Brasil. O texto premiado foi o do botânico e viajante ale
mão Karl Ph. Von Martius. Na sua monografia intitulada "Como se deve 
Escrever a História do Brasil" . publicada na "Revista do IHGB", em 1845. 
Von Martius definiu as linhas mestras de um projeto histórico capaz de 
garantir uma identidade ao Brasil. Surgiu do seu projeto a interpretação 
do Brasil , do primeiro Brasil-Nação, que entranhou profundamente nas 
elites e na população brasileira. Von Martius lançou os alicerces do mito 
da democracia racial brasileira. Para ele, a identidade brasileira deveria 
ser buscada no que mais singu lariza o Brasil : a mescla de raças .(Barata 
(11 974)) 
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No essencial, a história do Brasil serâ a história de um ramo dos 
portug eses, pois o português foi o conquistador e senhor, ele deu as 
garantias morais e Hsicas ao Brasi l1 • O português foi o inv•entor e motor 
essencial do Brasil. Aventurejro, no Brasil. ele se sentiu livre da sua obe
diência ao re i, sentiu qu nada tinha ac·ima de si , e avançou para a con
quista do interior. O historiador deverá transportar o leitor à casa do co-

. lona e mostrar como viviam, como se relacionavam com seus vizinhos, 
escravos e família. Ele deverá mostrar a ação da Igreja e da escola; 
mostrar como chegavam as plantas árvores: como era a construção 
naval e a navegação, a vida militar e o comércio . Deverá mostrar ainda 
como chegavam as idéias e as letras da Europa. Deverá, enfim, mostrar 
fundamentalmente a vida portuguesa no Brasil. Quanto às demais ra
ças, o historiador "Hiantrópico, humano e profundo, cristão" não poderá 
deixar de abordá-las. Ele deverá defender estas raças desamparadas. 
Se o. portugu~~ é a raça mais importante. as raças etiópica e indfgena 
reagrram pos1trvamente. 

Von Martlus dará alguma ênfase à história dos indígenas. Quanto ao 
negro, ele será breve, oferecendo poucos dados e propondo algumas 
poucas questões. A questão principal, quanto ao negro. segundo ele, 
seria esta: o Brasil teria tido um desenvolvimento diferente sem a intro
dução dos negros escravos? Ao historiador de responder se teria sido 
para melhor ou para pior .. . Esta pergunta atormentará os historiadores 
brasi leiros, que darão a ela uma resposta negativa, isto é, "foi pior", até 
à chegada de Casa Grande & Senzala, em 1933. Gilberto Freyre respon
derá à pergunta de Von Martius de forma diferente dos historiadores que 
o antecederam. Mas será uma resposta ainda ligada à pergunta de Von 
Martius e aos historiadores do IHGB. De certa forma, ele pertence a este 
grupo, pois partirá da mesma questão, embora sua resposta tenha sido 
inovadora. Além de enfatizar a mescla de raças que singularizava o 
B.rasil_. embora privi!egiando a raça branca. Von Martius considera que o 
h1stonador do Bras11 deverá fazer uma história da unidade brasileira. A 
história do Brasil deverá ser centralizada no Imperador. Apesar da varie
dade de usos e costumes, dos climas, das atividades econOmicas. das 
raças e da extensão territorial, o historiador deverá enfatizar a unidade. 
'A direrença. ele deverá dar um tratamento comum. Como a extensão 
territorial dificulta esta unificação, ele propõe que se façam histórias re
gionais que garantam uma direção à centra lização. Por exemplo: as 
histórias de São Paulo/Minas Gerais/ Goiás são convergentes; as históri
as do Maranhão e Pará, Amazonas, também convergem; as histórias da 
Bahia, Pernambuco, Ceará, convergem igualmente. Assim, as hislórias 
regionais mais amplas diminuiriam as diferenças locais e se tend ria 
progress ivamente a uma história nacional. 

Para esc rever esta história do Brasil-nação, o historiador deverá fa -
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zer o que Von Mart ius provou que era possível la er: viajar pelo Brasil, 
conhecer as províncias. para melhor aconselhar a administração e ter 
uma melhor visão gl.obal do BrasiL Em cada provfncia ele encontrará 
outra natureza. outros homens, outras paixões, outras necessidades, que 
ele tratará de conectar, reunir. As prov1ncias criam estereótipos umas 
das outras, alimentando antipatias recfprocas, afastando-se pelo pre
conceito . Ao historiador de conhecê-las melhor e de reunf-las . Seu texto 
deverá ser patriótico, despertando o amor ao Brasil. Em sua defesa do 
Brasil unido, monárquico, cristão, ele precisará lutar contra a desconfi
ança entre as provincias. contra a fragmentação do território e a agita
ção republicana. 

Eis a história que o Brasil recém-independente precisava, i.é ., que 
as elites brasileiras precisavam para levarem adiante a nova nação, nos 
anos 40/60 do século XIX. Uma história que realizasse um "elogio do 
Brasil" , dos seus heróis portugueses do passado distante e recente , que 
expressasse uma confiança incondicional em seus descendentes. Uma 
história que não falasse de tensões, separações, contradições, exclu
sões, conflitos, rebeliões, insatisfações, pois uma história assim levaria o 
Brasil à guerra civil e à fragmentação; isto é, abortaria o Brasil que lutava 
para se constituir como poderosa nação. O que Von Martius tinha elabo
rado não era uma tal história ainda, mas somente o seu projeto, que ele 
próprio se recusara a levar adiante. Com certeza, após avaliar a enormi
dade do trabalho a fazer. Fa ltava, portanto, o historiador brasileiro que 
poderia realizar tal projeto de história do Brasil. Varnhagen tomará para 
si esta tarefa e se tornará o primeiro grande ''inventor do Brasil". As 
sfnteses anteriores sobre o Brasil foram válidas em sua época e continu
avam e continuarão ainda válidas. Mas. a grande síntese do Br si l do 
século XIX será a de Varnhagen . 

Varnhagen e os seus Críticos 

As avaliações fe itas posteriormente sobre a sua "História Geral do 
Brasi l", publicada entre 1853 e 1857, são discordantes. J.H. Rod rigues o 
considera o maior historiador da sua época e ain a hoje incomparável 
pela vastidão da obra, pelos fatos qu revelou, pela publicação de inédi
tos, pelo seu enorme esforço e determinação. Ele foi incomparável na 
história geral e parcial. Antes dele, o Brasil não tinha onsciência de sua 
1-r istória. Rodrígues é enfático: ninguém pode graduar-se em história do 
Brasil sem ter lido Varnhagen. m 1854, ele se põs sob o ponto de vista 
n cional e o seu grande tema foi a obra da colonização portuguesa no 
Brasil. (Rodrigues, (1967)) Para A. Canabrava , a su obra é o monumen
to da história brasileira do s cu lo XIX. Sua "nova 'história", como ,ele a 
chamava com orgulho, abasteceu-se de valioso material inédito, que lhe 
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deu uma consistência nunca antes alcançada. (C anabrava (1971 }) 
P.M.Campos o considera o principal historiador brasileiro do século XIX. 
Seu pensamento era ao mesmo tempo ligado • diverso do pensamento 
do IHGB. Nele, as tendências nativistas do IHGB não eram tão fortes. A 
exaltação do ind1gena, ele a considerava injusta para com os coloniza
dores. No Instituto ele era visto com reservas. Mas, apesar de seus de
feitos, ele terá sido o maior expoente do próprio IHGB. (Campos (1 983)) 

N. Odália discorda das avaliações ant riores. Para ele, a "História 
Geral do Brasil'' foi escf.ita num esOio literário monótono, sem mostrar o 
dramático das tensões e opções. Varnhagen teria, segundo Odália,, o 
esti lo de um botânico descrevendo a flora: árido e distante. As análises 
anteriores. ele as considera superficiais, tran formando Varnhagen em 
um mode·lo de pat1riota e s·eu trabalho de historiador elog iado de forma 
oca. Para Odália. o interesse da l1eitura da sua obra, hoje, é muito restrito . 
E·le seria um autor superado não só por suas limitações. mas porque a 
história do Brasil é "outra", hoje. Ele deverá ser 'ido somente como o 
testemunho valioso de uma época. El revela a Ideologia histórica que 
leg itima o processo de dominação socia l inerente à jovem nação brasi
leira . (Odállia (1979)) 

Talvez, se possa perguntar a Odália se as obras históricas que suce
deram à de Varnhagen seriam também mais do que testemunhos de sua 
época e da história que se podia fazer ntão. Como todas são marcadas 
pelo lugar e tempo da sua produção e por um inevitável e necessário 
projeto de poder e dominação, são todas "datadas ", todas teriam no futu
ro um int,eresse restrito. Mas, é exatam nt por esta razão que a leitura de 
todas é interessante, por revelarem a consciência histórica e a teoria/me
todologia da história da sua época. Algumas são superiores por serem 
"paradigmáticas", i. é, por serem modelos superiores da consciência e da 
histór'ia que então se fazia . Vamhagt;:Jn tem t valor de modelo. Entre
tanto. logo depois , em seu texto introdutório a uma bem organizada com
pilação de Varnhagen, Odália relativiza avaliação ue havia feito antes 
ao afirmar que os seus temas serão constantes na hi t riografia brasileira 
até os anos 1930: aorg nização o Estado, seu pap I na estrutura ocial , 
a centralização do poder político . a mis i nação .. . 

Capist rano de A reu , mais próximo de Varnhagen no t mpo e no 
tipo de história, reconhece num r ' ro I ma em su o ra; m sua 
ll istória do século XVIII, deixou a d eja1. s u ti lo tende rnals cré)n i
ca. taltando-lhe a intuição, o espírito d conjumo. p rdendo-se em acon
tec imentos Iaei van1es; ele uníformizou a I istória do Brasi l, to rnando-a 
sempre igual, rep titiva. nã erc b ndo o ritmo s cíf ico de cada 
época ; era irr sciv I, mat ndo mo c ., a rad ..,; não Unha o esplrito 
plástic simpâlioo. ompr ensivo, qu torna .., ~ conri en1e dos ho-
mens e aconte imentos que tratava; ra res i ten1 os movim ntos po-
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pulares, rebeliões e outros ~roblemas m~i_o~es . Mas, apesar d.essas for
tes restrições, Capistrano af1rma que é d1J1c11 exagerar os serv1ços pres
tados por ele à história nacional assim como os esforços que fez para 
elevar-:lhe o tipo. Apesar de tudo, Capistrano considera que a sua obra 
se impõe ao nosso respeito e exige a nossa gratidão e mostra um gran-
de progresso na maneira de conceber a história p~tria . . . 

Capistrano lamenta que. ele não tenha c~nhec1do a soc1olo~1a ~ue 
surgia, então, o que lhe impediu de ver o Bras1l como um todo soll~áno e 
coerente. Ele só pode descobrir e dominar documentos, reconst itUir fa
tos mas não pode produzir generalizações, formular uma teoria que 
pe;mitisse a sua compreensão. Ele nã.o pode descobr.ir duas ~u três leis 
basilares que oferecessem um Brasil integral, total. Cap1strano.c1ta Corr:te, 
Spencer e deseja que apareça este "sociólogo" que elevasse o edff1co 
da "teoria do Brasil" a partir dos elementos reunidos por Varnhagen, ofe
recendo as ''leis de consenso" que constituem a racionalidade da civili
z.ação brasi leira. Este comentário de Capistrano é francamente positivis~ 

ta e ele próprio, depois, re.cuará.e não proporá mais .uma ta l "t;o.ria do 
Brasi l". Capistrano conclui enfaticamente a sua avaliação da H1stórla 
Geral do Brasil '': "mãos a bolos! é preciso reconhecer nele o mestre da 
história do Bras li". (Capistrano de Abreu ( 1975)) 

Dos analistas de Varnhagen, somente O dália rejeita a sua obra qua
se que integralmente e lamenta que ela tenha exercido a influência que 
exerceu por tanto tempo. Os outros fazem sérias restrições , mas conclu
em considerando-o "mestre" , "momumento''. "grande expoente" .. . Odá
lia rejeita a obra de Varnhagen sobretudo porque ela expressa uma "vi
sao de mundo política" que não interessa mais ao Brasil e até mesmo ao 
conhecimento histórico. Seu patriotismo é parcial. unilateral : ele formula 
e defende o Brasil das elites brancas e da Família Real. Ele formulou 
uma teoria da miscigenação visando o branqueamento que "entranhou". 
Em sua visão essencialmente política do Brasil, ele reconstrói o seu pas
sado, dá sentido aos seus fatos e personagens e estabelece o seu futu
ro . Os sujeitos da história do Brasil são o homem branco e o Estado 
Imperia l. O passadio colonial deve ser reconstruido co~o suporte de ur:' 
Brasil branco e europeu. O problema polftico que os h1stonadores brasi
leiros enfrentavam teoricamente nos anos 1840/50 era o da transforma
ção da ex-colónia em uma nação. A colónia tinha legad~ u~a soc!edade 
heterogênea. incompatível social e etnicamente. Parec•a 1mposs1vel es
truturar uma nação a partir deste legado colon~al. Como transformar em 
"cidadãos" indivíduos que sempre mantiveram um~ relação d explora
ção social étnica? Como organizar um pais com tais dados? Isto é, 
sem população livre? ra preciso criar uma idéia de "homem brasil1eiro'', 
de "povo brasileiro" no interior de um projeto d~ "nação bras i I . ira." . So~ 
bretudo: era preciso perceber a nação como diferença e cont1nu1dade 
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colonial e como continuidade da diferença colonial. Pensou-se o Brasi l 
com o conceito de "raça" e a sociedade brasileira como uma "mescla de 
raças" . A dominação branca se ocultava sob a tese da miscigenação 
democrática. 

O que o Brasil queria ser? Eis a primeira questão da identidade. 
(Guimarães (1988)) A resposta de quem podia responder então, isto é, 
as elites brancas que fizeram a Independência: o Brasi l queria continuar 
a história que os portugueses fizeram na colônia. A identidade da nova 
nação não se assentaria sobre a ruptura com a civilização portuguesa; a 
ruptura seria somente política. Os portugueses são os representantes 
da Europa, das Luzes, do Progresso, da Razão. da Civilização, do Cris
hanismo. O Brasil queria continuar a ter uma identidade portuguesa, isto 
é, a jovem nação queria prosseguir na defesa destes valores. A outra 
questão que põe a busca da identidade: o que o Brasil não quer ser? A 
resposta das elites: o Brasil não quer ser indígena, negro , republicano, 
latino-americano ·e não-católico. O que s·ignifica dizer : o Brasil quer con
tinuar a ser português e para isto não hesitará em recusar ou reprimir o 
seu lado "brasileiro". Este "Brasil português" será defendido e produzido 
pelas elites brancas, pelo Estado, pela Coroa. O novo pais será uma 
continuação da col6nia. A diferença é que a Coroa não é ma~s exterior. 
mas interior. E é portuguesa ainda. 

O Brasil Independente queria, portanto, continuar a obra portugue
sa. pois a co lonização portuguesa era vista corno bem sucedida, trouxe 
a civilização européia. a religião cristã e tornou produtiva uma reg ião 
abandonada e desconhecida. Portugal integrou o Brasil na rota da "gran
de história" . O Brasil, portanto, foi , é e deverá continuar a ser português. 
Varnhagen será o "mestre dessa história do Brasil", que O dália rejeita 
até com legitimidade. Aristocrata, elitista, sua história prioriza as ações 
dos heróis portugueses e brasileiros brancos. Para ele, a plebe - indi
os, negros, caboclos, mamehucos, mulatos, pobres em geral - seria 
desequilibradora do "B rasil grande'", atrasa-o, desordena-o, entrava o 
seu progresso. O Brasi l quer ser outro Portugal : urna grande nação im
perial, uma potência mundial. A "História Geral do Brasil " abrirá este 
futuro às elltes brasileiras no poder. nos anos 1850. E no passado, todos 
os eventos e personagens que comprometeram este futu ro receberão 
uma severa avaliação. Seus preconceitos elilistas são evidentes, afirma 
Canabrava. Os movimentos sociais ant·eriores à Independência, e.le agra
decia à Providência a sua repressão. A própria Independência, ele só a 
tolerava porque produzida por um Príncipe português e porque mante
v internamente a monarquia. Ele sempre defendia a Casa de Bragan
ça, era um cortesão lisonjeador de D. João VI . D. Pedro I e de O. Pedro 11. 

oi um historiador oficial , i.é .. um adulador dos poderosos e juiz severo 
das revelias populares. A histór ia, pam ele, é feita pe los grandes ho-

114 

mens, por reis. guerreiros e governadores. bispos e não pelos homens 
incultos. Foi a Casa de Bragança que construiu o Brasil íntegro, uno e 
independente. 

Varnhagen era. portanto, um historiador engajado, mílitante. apesar 
de pretender produzir uma h:istórla imparcial e objetiva. Ele julgava sem
pre a tudo e a tod'os e justificou a dominação co lonial, a submissão do 
povo. os direitos das elites. Ele defenderá a sociedade escravista e uma 
sociedade com cidadania restrita. Entretanto, se se considera que a sua 
"História Geral do Brasil" foi escrita nos anos 1850 a é representativa do 
pensamento histónico brasileiro e internaciona l dominante de então; se 
ele a escreveu naquelas circunstâncias históricas, polfticas. culturais e 
outras, naquele tempo, naquela historicidade, poder-se-ia esperar algo 
de diferente? Seria posslvel esperar um Varnhagen sociali'sta? Democrá
tico? Anti-escravista? Um Varnhagem fora da sua sua atmosfera tempo
ra•l, fora do leito da história? Individualmente, ele poderia ser socialista. 
democrata e anti-escravista e teria um interesse particular, pioneiro ; mas 
sua obra não representaria o seu tempo, não teria o valor coletivo e his
tórico que nos interessa ressaltar. É preciso situar as obras e seus auto
res em suas condições históricas objetivas e subjetivas. para que se 
possa realizar uma análise justa e produtiva. Olhar a obra de Varnhagen 
com "simpatia e compreensão"' é abrir-se à sua contemporaneidade, 
aceitar o diálogo com ele, ouvi-lo com paciência, apesar do "desejo que 
se tem às vezes de fechar o volume", como às vezes afirma ter tido 
Capistrano (Capi strano (1935b). Varnhagen representa o pensamento 
brasi leiro dominante durante o séulo XIX e ele o expõe com rara c lareza, 
com fartura de dados e datas, nomes e fatos. Ele deve ser lido como um 
grande depósito de informações sobre o Brasil, um arquivo portátil, e 
como a interpretação do Brasil mais elaborada e historicamente eficaz 
do século XIX. Quando ele faz o elogio da colonização portuguesa e 
defende a continuidade luso-brasi leira, caminho pelo qual, de fato, opta
ram as elites bras~lei ras, ele o faz com eloquência e vigor e torna-se um 
grande interlocutor no grande debate sobre o Brasil que é a historiogra
fia brasileira. Para combater melhor o Brasil que ele formulou e defendeu 
é preciso tomá-lo como um ".grande histodador e mestre da história do 
Brasil", i.é., é preciso conhecê-lo. 

O olhar de Varnhagen sobre a história do Brasil é, portanto, o olhar 
do colon izador português. Ele in iciar.ã a corrente de Interpretação do 
Brasil que articulará os sentimentos e interesses dos "descobridores do 
Brasil". Ele reconstru irá o Brasi l, sintenzará os seus diversos ritmos tem
porais submetendo-os à lógica do descobridor e conquistador. O vence
dor tem todos os direitos. Vencedor, o português impós a sua superiori
d'ade étnica, cu ltural e re ligiosa. Aliás , se o português venceu militar
mente os seus adversários. se conquistou seus territórios e os escravi-
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zou .e exterr;'in?u é p~rque é superior .. Ei~ o seu silogismo (ou sofisma?) 
básico! A v1tóna confirma uma supenondade presumida. E se na luta 
colonial os brancos venceram, a jovem nação quer ser também vence
dora e se identificar étn ioa, social e cu lturalmente com o branco. Foi ste 
quem trouxe a civi lização européia superior - a Lei, o Rei, a Fé, aRa
zão. Os bran~o~ são portadores de tudo aquilo que uma nação precisa 
para se const1tu1r soberanamente. Aos vencidos. resta a exclusão a es
cravidão, a repressão e a assimilação pela miscigenação, isto é·, pelo 
"branqueamento" racia l e cultural. A conquista portuguesa foi feita com 
guerra e sangue. Agora. vitoriosos, as terras indfgenas serão legitima
mente portuguesas. 

A Obra: "História Geral do Brasil" (1853/7) 

A Natureza Selvagem Brasileira 

A "Históri~ Geral do Brasil" se inicia com uma descrição geral da 
natureza brasileira , descrição feita por alguém que a "descobre", que a 
vê p~la primeira vez. :'Terra do. Brasil" foi o nome dado pelos portugue
ses a sua nova conqu1sta em wtude da abundância de uma mercadoria 
nova, um certo lenho de tinta vermelha, um pau vermelho, que os fndios 
chamavam de "lbirapitanga". ''Brasi leiro" era o nome dado ao comerci 
ante deste pau-vermelho, nome que se estendeu aos moradores do lu
gar. A "li rra do Brasil" ou somente "Brasil" é um dos mais extensos terri
tórios do planeta - é quase metade do continente ao qual pertence. 
Possui diversos tipos de so los, não possui vulcões ou terremotos. Possui 
v~rios climas e a ordem das estações não é a mesma da Europa, o am
biente do descobridor/conquistador. Só há duas estações: a seca e a 
quente e húmida. A vegetação é sempre verde, não havendo inverno 
rigoroso. A floresta é como um campo de batalha: as plantas se entrede
voram e lutam pelo sol. Estas florestas têm um ar sombrio. O coração do 
descobridor se aperta diante de sua imensidão e perigos. Há plantas 
exóti.cas que poderão ser úteis à Europa e sustentarão o comércio: pau
brasll, Jacarandá, cedros, algodão, baunilha, urucum, castanheiras, sa
pucaias, cacau . tabaco. cará, mandioca; frutas: ananás, caju, saputi . 
mar~cu1~. mangaba, araticun, fruta do conde , pitanga. araçá, guabiro
ba, Jabotlcaba .. . Se as plantas têm alguma afinidade com as africanas, o 
mesmo não acontece com os animais. São todos especificament ame
ricanos. Não são paquidermes enormes. Os maiores são o tapir e a anta. 
Há ainda tamanduá, tatu, preguiça, gambá, tartaruga, aves variadas 
bellssimas: arara, tucano, papagaio, periquito, araponga. b m-te-vi, cu
rió, bicudo, patatíva ... A nova terra oferece também numerosas !antas 
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medicinais: copalba. guaraná, mate e outras; e venenos terr1veis: plan
tas. reptéis, animais ferozes ... 

A natureza que o português descortina é intimidadora pela extensão, 
pelo vigor, pe lo desconhecido e, sobretudo, pe la pobreza em minerais 
preciosos. Eis a natureza brasileira descortinada por Pedro Alvares Ca
bral do alto do Monte Pascoal! Uma imensa terra verde, com muita novi
dade, muito exotismo e alguma gente. Selvagem como a natureza! O 
português que vê tudo isto "pela primeira vez", este o sentido da idéia 
de "descoberta" , se enche de fasc!nio e ao mesmo tempo de receio e 
decepção. Varnhagen. empático e aliado, vem em seu socorro, so'lfcito e 
solidário, com palavras de estrmulo: "Animo! Tudo doma a indústria hu
mana! Cumpre à civilização aproveitar e aperfeiçoar o bem e prevenir e 
destruir o mal ... " 

Os Indígenas 

Aqueles homens exóticos, habitantes daquela natureza exuberante 
e sem riquezas fáceis, Varnhagen os descreverá com interesse, mas 
sem afeição. Eram, segundo ele, uma gente nômade, que vivia em cabi l
das. morava em aldeias transitórias, pouco numerosa em relação à ex
tensão do território. Violentos. mantinham guerras de extermfnio entre si ; 
bárbaros, não nutriam os altos sentimentos de patriotismo. Sem amor à 
Pátria, essas gentes vagabundas, em guerra constante, constituíam no 
entanto uma só raça, falavam dialetos de uma só lfngua - a geral ou 
tupi. Era uma unidade de raça e llngua que poderia tê-los levado à cons
tituição de uma única nação. Mas. mantiveram-se fragmentados e hostis 
entre si . Não apareceu um só chefe que estabelecesse um centro pode
roso, como havia no Peru, Ct,Jja aristocracia livre de cuidar só em res
guardar-se das intempéries e em adquirir o sustento, pudesse pensar no 
bem dos seus semelhantes, apaziguando as suas contendas. civilizan
do-os com o exemplo. Os laços de famflia, primeiro elemento da nossa 
organização social , eram muito frouxos . Os filhos não respeitavam as 
mães e só temiam os pais e tios . No amor, não havia sentimentos morais. 
As delícias da verdadeira felicidade doméstica qu e não podiam ser 
apreciadas e saboreadas pelo homem no estado selvagem. Rodeado 
de feras e homens-fera. não podem nele desenvolver-se a parte afetuo
sa da nossa natureza, a amizade. a gratidão. a dedicação. Se eram fa
vorecidos nos dotes do corpo e nos sentidos, o mesmo não ocorria com 
o espírito. Eram falsos e infiéis, inconstantes, Ingratos, desconfiados, im
piedosos , despudorados, imorais , insensíveis , indecorosos. Eram fleug
maticamente brutais. Monótona e tristement passavam a vida habitual, 
entrecortada pelos sobressaltos da guerra , festas e pajelanças. Aos 30 
anos, o bárbaro tinha uma expressão ou melancólica ou feroz . Possuíam 
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vários vícios: a hostilidade, a antro ofagia, a sodomia. a vingança. comi
am terra e barro. 

Como Von Martius havia recomendado. Varnhagen faz um longo estu
do sobre os indlgenas: lingua. usos, armas. indústria. idéias relfgiosas, 
organização social , o trabalho, a guerra, a medicina ... Mas, interessa-nos 
aqui o seu ponto de vista, o seu olhar sobre estas "alcatéias de selva
gens". Diante dos estudos que fez. ele se surpreende que haja ainda po
etas e filósofos que vejam o estado selvagem como feliz. Os indlgenas 
passam por privações, fome, não têm lei. religião, vivem na selvageria, na 
ferocidade. Divididos o tupis em cabildas insignificantes, que se evitam e 
gueroream, apenas atendem aos interesses ditados pelo instinto da con
servação vital. A sorte da mulher era julgada tão interior à do homem que 
muitas mães afogavam as filhas ao nascerem. As mulheres quase não 
eram mais do que escravas. Ele descreve os rituais de sacrifícios huma
nos. a antropofagia. E afirma que não dirá mais sobre os horrores que 
praticavam os selvagens para não arrepiar a carne dos leitores, como os 
bárbaros as de suas vítimas! Sua pena. ele insiste, se detém irresistivel
mente ao escrever essas misérias da humanidade bestial. 

Tais eram os "alienígenas" (ou aborfgenes?) que percorriam há mais 
de 3 sécul'os todo o atual territórjo do Brasil e o percorriam ainda em 
1850 uma parte dele, onde não entravam ainda a luz da Civilização e do 
Evangelho. Ele repete: à vista do perfil que traçou dos bárbaros. sem 
carregar nas tintas!. aliás, ele não entende como alguns poetas e Wóso
fos ainda vêm no estado selvagem a maior felicidade do homem. Nesse 
estado, sem o auxrllo mútuo da sociedade, sem o cultivo eficaz da terra, 
há sempre privação e fome, que torna os mais civilizados , canibais. Sem 
os vínculos da le~ e da religião , tende-se à ferocidade. As leis tornam 
feliz o homem que se sujeita a elas. O Direito, a Justiça e a Razão são 
melhores do que. o instinto, o apetite e o capricho. O selvagem cercado 
de perigos não sabe o que é tranquilidade d'alma: receia e teme tudo. 
Ele 'é inábil para concorrer para a melhoria da situação da humanidade. 
Varnhagen sustenta uma tese surpreendente sobre as origens dos tupis : 
eles teriam vindo da Asia Menor, derrotados na Guerra de Tróia, fugindo 
das crueldades que se cometiam então con tra os derrotados. Eles teri
am navegado o Mediterrâneo, permanecido no Egito por algum tempo 
e, finalmente. teriam enfrentado o Oceano e chegado ao Brasil! E cita 
pontos de convergência entre a cultura indígena e a egípcia. Por exem
plo, o tupi se aproxima do antigo egípcio! 

A "descoberta do Brasil" 

Tais bárbaros e barbaridades teriam se perpetuado neste abençoa
do solo, tal anarquia teria despovoado o território, se a Providência Divi-
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na não tivesse acudido a dispor que o crislianismo viesse ter mão a tão 
triste e depravado estado'! Estas gentes errantes ~esfrutavam, sem os 
benefícios da paz. e da cu ltura do espírito, do fértil e formoso solo do 
Brasil. Este é 0 passfii o do Brasil que deverá ser e:_quecld.o ?u que não 
deverá influenciar na construção do futuro da naçao brasileira, se pre
servado. Deverá até ser pres rvado como. ant.i-modelo. isto é .. como 
modelo daquilo que o Brasil não quer ser. Ahás, os capft~los dedicados 
ao indfgena na "História Gerai do Brasil" teriam esta funç~o: mostrar que 

0 
futuro do BrasH não poderá ter neste passado a sua ra1z. O pres~nte

futuro do Brasil se assentaria em um outro pass~d~, na.quele que velo do 
exterior para por fim a esta barbárie e selvagena 1ntenores. Com a che
gada do Cristianismo, do Rei . da Lei. da Razão, da Paz, da Cul~ura, ~a 
Civilização, com a chegada dos europeus a este território, o Brasil surg1u 

e integrou-se no seio da Providência. . . 
Para "descobrirem o Brasil", isto é, para "verem-no. pela pnm~1ra 

vez", os portugueses tiveram duas motivações: o ~omérc1o com ~ on~n
te e 0 espírilo evangelizador - as guerras comercial e santa, a pnmeira, 
dos europeus entre si, a segunda, entre os europeus un1dos contra os 
muçulmanos. A ''descoberta do Brasil" se .deu no contexto d~st~s duas 
guerras, que tinham criado duas controvénas na Europa. A pnn:e1ra con
trovérsia refere-se à estratégia de tomada da Terra Sa~ta: dev1a~se ata
car diretamente os Lugares Santos e libertá-los , como f1zeram os Cruza
dos ou devia-se expulsar o infiel porto por porto, fortaleza por fortalez~ . 
a p~rtir da Europa, descendo pela África .até o <?riente? Portugal ~refenu 
esta segunda estratégia, segundo as onentações de L~el ou. l u.IIO, um 
sábio medieval. Após a reconquista do sul do seu própno terntóno, Por· 
tugal atacou 0 norte da África, conquistando Ceuta e fa endo retr~ceder 
0 mouro. Passou então a explorar a África. A segund~ contr?vérsia rete
re-se à estratégia para se atingir diretamente as lnd1as, ev1tando-s~ ?s 
intermediários muçulmanos e outros euro~eus ?a rota terrestr~ trad l C I~ · 
na I. Havia dois caminhos possíveis: pela via ocid ntal e pela v1a mendr
onal. A primeira trouxe Colombo à América; a segunda levou os portu
gu s s às lndias. o caminho português, p~lo cabo d~ Boa Esperança, 
levou mais rapidamente ao objetivo. às lnd1as: o c~m1nho de c.~lombo 
levou-o a um lugar inesperado. Este é o contexto ma1s amplo da desco
b rta do Brasi l", segundo a reconstrução de Varnhagen . ?s .portugue
ses com çaram levando vantagem sobre os espanhóiS: at1ng1ram o seu 
objetivo com m nos custos e menos ousadia. verdade que perderam 
a prata americana, pois não apostaram no plano de Colombo. Varnha
gen 1amenta este prejufzo enorme, mas defende os cosmógrafos portu
gueses que levaram o Rei a cometer esse erro: a sua argumentação era 

de peso! · d.d. 1 d 
Ch ga os ao Brasil, por essas razões e pela v1a me I 1ona . e e-
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pois dos espanhóis, Varnhagen passa a apresentar o desfile dos heróis 
portugueses pela paisagem e pela história do Brasil. A Vasco da Gama 
deve-se a "descoberta do Bra,sil", pois foi ele quem orientou a navega
ção de Cabral. Va8co da Gama e Cabral são os prrmeiros heróis da nu 
merosa galeria de Vamhagen. A descoberta do Brasil, no entanto, não 
foi planejada: foi um "feliz acaso". O objetivo de Cabral, quando saiu de 
Lisboa com suas caravelas, não era virr descobrir o Brasil, mas consoli
dar o novo caminho das lndias. Ao chegar aqui , ele se deparou com 
aquela natureza e seu morador descritos acima. Na verdade , só então 
começava a história do Brasil. Os capftul'os anteriores, .eles só prepara
ram esta chegada, descrevendo o cenário em que ela ocorreria. 

Varnhagen , Cabral em Terra, põe então, retoricamente. a questão da 
sua propriedade: pertenceria aos portugueses? responde: pertencia. 
sim, desde 1494, isto é, antes de ter sido descoberta, pelo Tratado de 
Tordesilhas, assinado por portugueses e espanhóis diante do Papa. Var
nhagen até reconhece que não foi Cabral o primeiro a ter chegado ao 
Brasil. Ele foi precedido por alguns navegantes espanhóis: América Ves
púdo, Vicente P'inzon, Diogo de Lepe. !Entretanto, a vinda destes não 
teve consequências. Como a "História Geral do Brasil" começa de fato 
aqui, Varnhagen explricil'a o Séu programa: 

"como e quando se inteirou Portugal da existência do legado do 
Tratado de Tordesill?as, como o descuidou a princfpio e o benefi
ciou e aproveitou depois e, finalmente, como através de muitas 
vicissitudes, guerras, veio a surgir um novo império a figurar na 
orbe entre as nações civilizadas, regida por uma das primeiras 
dinastias de nossos tempo - tal é o assunto da presenle história. 
Portugal tomou conhecimento de suas terras somente seis anos 
após o Tratado de Tordesilhas, em 1500. Poucos imaginariam que 
nessa terra, dentro de algumas gerações, se havia de organizar 
uma nação rn.ais rica e considerável do que a mae-pátrfa. " 
(HGB,p . 70/71). 

Após o descobrimento, o Brasil ficou à mercê de qualquer navio que 
o procurasse. Os esforços e capitais portugueses estavam voltados para 
a Ásia . m 1501 , no entanto, foi enviada uma expedição de 3 caravelas 
para o reconhecimento da terra descoberta. América Vespúcio fazia 
parte dela e praticamente a conduzia. Dois tripulantes desembarcaram 
no Cabo de São Roque, onde aportaram, e foram comidos pelos indíge
nas. Varnhagen perde a "neutralidade": "assim, a primeira ru ptura 
agressão en1re os da terra e os futuros colonizadores não p rtiu destes, 
os quais foram vítimas da traição e a deixaram impune." (HGB. p.83) 

Desc ndo para o sul, O. Nuno Manuel, seu chefe , com o cal ndário 
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religioso na mão, ria batizando a costa. Os nomes "pegaram": Bahia de 
Todos os Santos, Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Vicen
te, Angra dos Reis .. Esculpiu-se no litoral brasileiro o perfil do Rei portu
guês. Foi esta prime.ira exped ição que levou a má noticia ao Rei : a terra 
não era extensa, não tinha metais preciosos e nem mercadorias, só pau
brasil! A Coroa abandonou as suas novas terras, então, à exploração de 
particulares. Assim mesmo, o Rei ainda enviava esquadras guarda-cos
tas, caras, e que não asseguravam a sua posse. A colônia deveria não 
só se sustentar com seus próprios recursos como oferecer recursos à 
"mãe-pátria '' . 

Começou a triunfar a idéia d fundar no Brasi.l uma colónia vigorosa. 
Desde 1516. haviam sido tomadas algumas providências em favor da 
ooronização e cultivo do Brasi l. Decorriam porém os anos e o Brasil 
seguia com o seu imenso litoral à mercê de qualquer navio. Varnhagen 
defende a Coroa : "não há porque fazer censuras. Os investimentos na 
Ásia ofereciam um retorno mais imediato." Mas, as pressões estrangei
ras sobre o litoral brasileiro forçaram a execução da idéia de ocupação e 
colonização. Em 1530, veio uma esquadra comandada por Marlim Man
so de Sousa para fundar feitorias, fortalezas e cidades. Ele fundou Pira
tininga, que viria a ser Si3o Paulo. Em 1532. o Brasil foi repartido em 
"capitanias hereditárias" . O projeto de ocupação do território para ga
rantir a sua posse e exploração exclusiva se tornava cada vez mais con
cr·eto. Havia sempre o interesse do lucro e o da propagação do Evange
lho. Os 12 donatários das 15 capitanias empenharam-se em atra ir mora
dores que trouxessem capitais e aceitassem sesmarias. Na Europa, a 
tendênc ia era a concentração do pod r rea l; na colônia, regred iu-se ao 
"feudalismo" - a d,escentra tização do poder real entre luso-brasileiros 
toi um meio proffcuo de colonização. Na Europa, o Rei concentrava po
deres; na colônia , cedia poderes. O ·donatário tinha inúmeros direitos 
era um segundo Rei . Quase se pode dizer, ele conclui, que 'Portugal 
reconhecia a independência do Brasil antes de colonizá-lo l1 

Aqui, os portugueses cristãos adotavam costumes bárbaros : fumo, 
milho, mandioca, abóbora, taioba, cará, inharne. Construiam casas de 
cipó. Caçavam e pescavam com armas rndfgenas . Dormiam em redes e 
tomavam um banho diário. As mulheres indígenas logo se acasalavam 
com os europeus. Elas gost vam dos europeus tanto por razões fisioló
gicas quanlo para se 1livrarem do cativeiro em que viviam com seus ma
ridos . Os portugueses tornaram se polígamos. A mulher foi o elemento 
que mais concorreu para a tu são das nacionalidades tupi e portuguesa . 
Nasceram os mamelucos e os curibocas. Varnhagen defende como sem
pr o co lonizador: eles não mat vam e e cravizavam os índios! É lnjusto 
afirmá-lo! Não sejamos tão injustos com os nossos antepassa<ilos! Eles 
não podem se defender! Se houve excessos, foram punidos. Os donatá-
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rios se comportaram bem com os indfgenas! Eles procuraram cooptá
los,_ défendê-los, _tut~lá-!os, cristianizá-los. A força só foi usada contra os 
~a1s ferozes. Ottpo tndto, na verdade, ele afirma, desapareceu mais em 
Vl~~de de cruzamentos sucessivos do que do verdadeiro e cruel exter
mtnto .,? bárbaro, vaid~so e independente, desconhecendo os direi tos 
da razao e a s_upremacta d~ consciência, não admitia admoestações do 
colono, que vtn~am da candad~ e~angélíca ! Dissimulado e sempre no 
ataq~e. apro~ettav_am-se da pnmetra ocasião para cometerem um as
sasslnat?. ~o1 _ prec1so a força para aceitarem a nossa tutela, para aceita
rem o cns~ 1an 1 sn;o ~adotarem hábitos civil izados. ~fi l antrópico civilizar 
e evangelizar o 1nd1o não o dei~ando entre.gue à sua barbárie! Varnha
gen se e.x~ede nestes comentános, oscilando entre a sincera ingenuida
de e o cm1smo. 

A Vitória Portuguesa contra Franceses e Holandeses 

Entretanto,. frances~s e holandeses não estavam multo convencidos 
de que o Brastl pertencia aos portugueses e desconsideravam tais esfor
ços ?~ ocu~ação e colonização. Os franceses consideravam as terras 
brastletras tao suas como os portugueses. As capitanias hereditá · -
estava d f' • nas nao .. m sen _o e tcazes no controle, ocupação e exploração da colônia. 
Dec1d1u~se cnar um poder central no Brasil e retirar alguns poderes dos 
dona~ános . O Governo Geral foi sediado na Bahia, por ser mais centra l em 
relaçao a todas as outra_s capftanias. Tomé de Sousa foi ·escolhido 0 1!l 
Governado_r Geral ; de.pOIS, Du.arte da Costa; depois, Mem de Sá. Em to
d_as as cap1tan 1 a~ tem1a-se as mvasões estrangeiras. Varnhagen fará, en
tao, ~ma apolog1a da _guerra para garantir o domínio português sobre 0 

Bras1L A guerra, ele afirma, ergue um país do torpor, une e confraterniza 
na ação comum, aperta os laços com o sofrimento. O Brasil esteve sepa
rado em p~rtes durante anos e mal se explica como veio a soldar-se. o 
g~:>Verno na~ era_eftcaz: corrupto, roubava e escandalizava. Por pouco 0 

Rto de Jane1ro nao se ~~rnou uma Guiana francesa . A guerra entre portu
gueses e fra~ceses fot mtensa no Rio de Janeiro. A luta contra 0 inimigo 
comum estr81tará pelos laços do coração a futura união brasHeira Os ho
land_eses, depois, cont_ribuiram para apertar ainda mais estes l~ços da 
naçao. Ou~ Deus perm1ta que esta nação possa continuar a ser a primeira 
deste continente e chegue a ser uma das maiores do planet·a ·t ·-- ,o que sem 
mu1 a un1ao nao poderá ocorrer! ( HGB p.313) 

Contra os holandeses, a união brasileira se consolidará. Eles ataca
ram Salvador e Pernambuco. O perigo comum fez aproximar mais 0 es
cr~~o do senhor, o soldado e~ropeu do brasileiro, o índio do branco. o 
lnd1o Camarão e o n:gro Hennque Dias foram libertados um da barbáríe 
e o outro da escravidão. Eles honraram todos os índios e negros. var-
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nhagen, nessa circunstância de vitória portuguesa, até relativ1iza a sua 
avaliação das "raças inferiores": se não têm prestigio não é por causa de 
suas cores, mas por falta de méritos para serem atendidos. O perigo 
comum aumentou muito a tolerância dos povos e estabeleceu mais fra
ternidade. Da guerra contra os holandeses data o espírito público mai
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generalizado por todo o Brasil. Os católicos brasileiros ncaram ainda 
mais intolerantes em relação a protestantes e judeus. As guerras tam
bém são civilizadoras, pois t.razem energia e atividade a povos entorpe
cidos pela preguiça e pelo ilhamento. O sofrimento educa e robustece. 
Após as tormentas da guerra, o Brasil se apresentava mais crescido e 
respeitável e mais reconhecido na Europa. 

Na luta contra os holandeses, o que agradou a Varnhagen foi a vitó-
ria portuguesa com o apoio da população brasileira indígena e escrava. 
Após esta luta o Brasil se tornara definitivamente português. E os portu
gueses mostraram o seu vigor não só contra indígenas e negros, mas 
também contra holandeses e franceses . Um povo viloriosol O Brasil que 
ele vê integrar-se neste momento não é um Brasil popular, mestiço, índio 
e negro; ele celebra o coroamento da dominação portuguesa com o con
sentimento e a colaboração da população nativa. A vitória contra os ho
landeses confirmou e conc luiu a vitória portuguesa contra indígenas e 
negros. Este é o ponto de vista de Varnhagen: aqui, não surgia o Brasil
brasileiro, anti-português, que outros verão depois, mas o Brasil -portu
guês, a consolidação de fato do que o Tratado de Tordesilhas garantia 

como um direito de Portugal. 

Os Negros e a escravidão 

Aos negros , Varnhagen dedicará poucas páginas, assim como Von 
Martius em seu projeto de história do Brasil. (Moura ( 1990) Para ele, os 
traficantes negreiros fizeram um grande mal ao Brasil ntulhando as suas 
cidades do litoral e engenhos de negrerias . A colonização africana teve 
uma grande entrada no Brasil, podendo ser considerada um dos ele
mentos da sua população, o que ''nos obriga" a consagrar algumas li
nhas a esta gente de braço vigoroso. Mas, fazemos votos que um dia as 
cores de tal modo se combinem que venha a desaparecer totalmente do 
nosso povo as caracteriticas da origem africana e a acusação da proce
dência escrava de um dos troncos da população brasileira. Apesar da 
escravidão no Brasil ter sido mais suave do que em outro pais da Améri
ca. onde o anátema acompanha não só a condição e a cor como a 
todas as suas gradações. (HGB p.223) Ao passar tais gentes ao Brasil, 
como escravos, na verdade melhoraram de sorte . A escravidão é injus
ta, por não ser filantrópico e um insulto à humanidade, por ser um ataque 
ao 1ndiv1duo, à famllia e ao Estado de onde foram arrancados. Mesmo 
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assim, melhoraram de sorte ao entrarem em contato com gente mais 
pol·ida, com a civilização e o cristianismo. Por causa deste encontro, os 
ne,gros da América são melhores do que os africanos. Eles se distin
guem pe la sua força física, seu gênio alegre para suportar a sua sorte, 
pe la sua capacidade de trabalho. Com o seu canto sempre melodioso e 
afinado, embora monótono, disfarçavam as maiores penas. Entretanto, 
fizeram mal ao Brasil, com os seus costumes pervertidos, seus hábitos 
menos decorosos, despudorados . Escravos, viviam alheios à ternura da 
famflia. tinham o coração endu recido. A escravidão trouxe graves incon
venientes: abusos. crueldades quanto ao vestuário, comida e bebida. 

'A pergunta de Von Martius: O Brasil teria tido um desenvolvimento 
diferente (isto é, para melhor) sem a introdução dos negros escravos?, 
Varnhagen responde afirmativamente : síim, sem os negros, o Brasil teria 
sido muito melhor! Foi um erro a colonização africana do Brasil. Perpe
tuou-se no Brasil um trabalho servil que ele se abstinha de qualificar, 
mas que não se pode mais dispensar sem grandes males para o pais. 
Para ele. o indio é quem deveria ter sido usado para o trabalho. E ataca 
os jesuítas e defende os bandeirantes. Foi a pseudo-fi lantropia dos je
suítas que impediu a escravidão do gentio. Estes, quanto mais mimados 
e p rotegidos, mais insolentes. Os bandeirantes pau listas que caçavam 
indios pelo se.rtão fizeram menos mal ao Brasil do que os traficantes 
negreiros e do que os jesuítas. A fi lantropia jesuftica em relação ao indí
gena era mais palavra do que exemplo- eles próprios usavam o fnd io 
como escravo. Sua proteção ao indígena deixou a col6n ia à mTngua de 
braços. O que forçou a importação de africanos. 

Varnhagen. portanto, não considera que a presença negra tenha sido 
boa, favorável à co lonização portuguesa do Brasil. Talvez, se pudesse 
tê· la evitado ou com o abandono do cultivo da cana ou então com o 
trabalho de brancos e índios entr•e 5 e 9· horas da manhã e de 4 às 6 
horas da tarde, descansando ou empregando em casa as horas mais 
quentes do día, como faziam os lndios antes da chegada ·dos europeus. 
Este teria sido o caminho ideal : sem negros. Mas, se fosse indispensável 
mesmo a vinda dos africanos, que viessem não na condição de ·escra
vos romanos, como coisa venal, bens móveis , mas na condição de ser· 
vos, fixando o negro com sua famllia e dando o primeiro passo para a 
sua emancipação lenta. Assim. evitar·se~ ia o embotamento no escravo 
dos Séntimentos mais ternos da humanidade, ao separar pais e filhos. 
maridos e esposas, amigos de infância. Nesta condição, não haveria 
como esperar deles nobres sentimentos, sobretudo em re lação à Pátria. 
Varnhagen. neste momento, parece ser menos racista e mais anti -escra
vista: na.o é somente a presença negra no Brasil que o desagrada, mas 
sobretudo a presença da escravidão. Se a presença do negro fosse, 
infelizmente, inevitável, que fosse em outra condição; uma condição 

que o ligasse ao Brasil e o ·levasse a considerá- lo como sendo a sua 
pátria . Como escravo, ele não se sentia e não poderia ser considerado 
"luso-brasileiro'' . 

A Família Real e a Independência 

Sobre a guerra da Independência. Varnhagen não a vê como uma 
verdadeira guerra. Para ele, o Brasil não se esquecerá jamais do seu 
tutor na infância e Portugal não se esquecerá jamais dos socorros que o 
Brasil lhe prestou. Nenhum deles é devedor do outro. Ambos devem 
gratidão e louvores um ao outro. Se a metrópo'le agiu, às vezes, com 
despotismo. injustiça, incoerência, ignorância e governou mal, não se 
deve condená-la, pois ela quis acertar sempre. Não era o governo oen
tral que errava, mas os governos locais com a sua excessiva liberdade, 
verdadei ros senhores feudais. A metrópole agiu com rigor contra os ho
mens que se voltaram contra ela e, se foi muito rigorosa, as razões de 
Estado justiíicam. 

Em Minas Gerais, alguns planos aéreos de insurreição foram logo 
denunciados e severamente punidos. Na verdade , ele acusa, só havia 
um verdadeiro rebelde: Silva Xavier. Uma figura antipática. feia e espan
tada, ambiciosa. que tinha se dado mal no exército e na mineração e só 
erÇI hábi l dentista. Era pobre. sem respeito e louco. Seu pensamento 
estav.a abrasado por patriotismo ,e independência. O patíbulo deu-lhe a 
glória que jamais teria tido vivo. Infeliz! Seus companheiros não eram tão 
febris quanto ele Tomás António Gonzaga não era um conspirador. Var
nhagen lamenta a v.io lência da repressão, mas a consldérou necessária. 
E se vencesse a revolução, ele pergunta, o Brasil estaria hoje em melhor 
estado? Uma pequena república encravada no império teria sido um mal 
e outras nações logo se aproveitariam da quebra da unidade ,e voltariam 
a lutar por outros territórios brasileiros. Fel:izmente, a Providência veio 
em socorro do Brasil e o manteve unido, resguardando-o na única situa
ção em que podemo procurar ser feli zes e fazer-nos respeitar como 
nação. 

Varnhagen expressa as formas de pensamento ajustadas ao siste-
ma colonial. le vê o Brasil como o vêm os seus administradores e de
mais repr sentantes da mentalidade oficial e os não-inquietos. ~ stes vêm 
qualquer "idéia de revolução no Brasif', no final do século XVIII , como 
uma "maldade", um "desrespeito" ao Rel. Para os representantes da 
Coroa, Varnhagen seré um. depoís. a revolução não é "boa" . O Estado 
precisa de homens bons, honrados, bons pagadores da Fazenda Real. 
A liberdade existe nos limites da fidelidade ao Rei. O coloniz9dor é visto 
como um lamento natural na organização das coisas, bom. a quem se 
deve rande obrigação. O s:lsterna é imparcial. O mundo soc ial está con-
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sol.idado e b~m organizado e toda atitude de inovação seria um desres
perto à propnedade e à autoridade do Rei e dos seus representantes . 
(Mata (s/d)) 

~esta persp~ctiva, Varnhagen agradecerá à Providência por ter in
~erf~ndo e rmpedrdo o sucesso das rebeliôes do final do século XVIII e 
rnfclo de XIX, ~ue comprometeria a continuidade portuguesa na passa
g.em da c.olónr.a à nação. A Revolução Bahiana, d 1798, el considera 
arnda mars felrz 0. seu aborto: era um arremedo do horror da Revolução 
Francesa. Seus lrderes foram severa e justamente punidos. Era ainda 
menos nobre e pat1riótrca do que a Inconfidência Mineira. 

Entretanto, se a Revolução rancesa nos trouxe as rebeliôes, ela nos 
t.rouxe repercussões ~rn?a mais importantes. Trouxe-nos a própria Famí
lia R~~l. que o_s brasrlerros esperaram no porto de braços abertos. o 
Brasrl tinha entao, segundo ele, mais ou menos 3.000.000 de habitantes 
dos quais 1/3 eram escravos. Os fndios nada tinham aprendido e esta~ 
vam nas florestas ou em aldeias, sem nenhuma vantagem para a socie
dade. As mulheres rompiam com a tirania doméstica: viviam reclusas 
escondendo-se das pessoas estranhas à famllia, casando-se sem co~ 
nhecer os noivos. Foi neste Brasil colonial que o Prlncipe desembarcou 
em 18~8, n~ Ba~ia, ~já foi emancipando-o da sua condição colonial. A 
ema~crpaçao nao fOI' gratu1ita: Portugal invadido e em guerra, a Coroa 
prec~sa~a se .manter e arre~adar tributos. A idéia de Independência do 
Brasrl for tra~rda pelo pr~prro Príncipe Regente de Portugal. Varnhagen 
~olta a sua lrn~u~ cortesa: O. João VI era bom, religioso. justo, honrado, 
frn_?. sem ambrçoes, dotado de felicfssima memória, apreciava os ser
m~es..: o preg~dor e a sua retórica. Para ele, e Varnha.gen assentia, só a 
relrg1~0 poderia sustentar os impérios e fortfficar as cons1ituições. Foi um 
perferto modelo de um soberano amante do povo' 

Sua presença tomou o Brasil a sede de um império enorme: euro
peu, africa~o. as.iático._Aiém disso, a sua presença garantiu a integrida
de do Brasfl. A revoluçao pernambucana de 118.17, Varnhagen tem enor
me desgosto em tratá-ia. Não deveria ser catalogada entre as glórias do 
pais. Em 181_7, a 'Independênc-ia já estava madura, pois já com çara 
com a franqura d.os portos em 1808 às "nações amigas" (Inglaterra) de 
Portugal. O Brasrl, quanto à Independência, estava na frente de toda a 
~~érica Latina. A Providência sempre amparou o Brasil contra a desu
ntao e a fragm.entação. Hoje, todos reconhecem as vantagens da integri
dade do Brasrl. Todos sabem que separar é fác" , difíci l é unir. É ilusório 
pensar q~e as provínc!a~ separadas poderiam gastar consigo seus re
cursos: nao serram sufrc1entes. 
. E~ s~par.ação do Brasil de Portugal, quebrando a unidade do impé

rro, te na srdo Justa? O Brasil conseguiria se manter com os seus próprios 
recursos? Varnhagen seria certamente contra e uma vez mais pediria 0 
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socorro da Providência se a idéia de independência não tivesse sido 
levada adiante pela própria Família Real! A Independência do Brasil foi 
muito estranha : n- o foi feita contra a amília Real, mas pela própria Fa
mflia Real portuguesa! É uma situação tão curiosa e inesperada que só a 
história pode fazer compreender. D. João VI defendia a idéia de um Rei
no Unido de Brasil e Portugal. Os brasileiros moderados eram favoráveis 
a esta idéia também. Varnh.agen também preferia tal solução. Mas, as 
elites portuguesas queriam que o Brasil retornasse à condição de colô
nia. Só então a idéia de independência se radicalizou. no interior da 
própria Famflia Reall Foi um P.rlncipe português que liderou o processo 
de emancipação polrtica do Brasil , lutando contra os seus próprios súdi
tos portugueses, por um outro povo, um outro pais, um outro projeto de 
nação! A esta independência, Varnhagen não se opõe. Sua fidelidade é 
ao Rei, à Monarquia, que garantem a unidade e o cristianismo. Divisão e 
separação, só se for entre reis, os únicos qualificados para o governo. A 
um Prlncipe português, o Brasil deve a liderança da sua Independência 
e ao seu filho, o Brasil deve a conso lidação da sua unidade. O patriotis
mo caboclo, fonte do nacionalismo atual, ele o considera prejudicial ao 
Brasil . 

Varnhagen defende a presença portuguesa no Brasil, ele faz o elo
gio da colonização portuguesa e é compreensivo com os seus erros e 
despotismo. A Independência não foi prejudicial porque garantiu a con
tinuidade do Brasil colonial no nacional: um Brasil português. A Indepen
dência não interrompeu o passado, melhorou-o. O Brasil continuava por
tuguês, lmperia'l e ainda por coirna Independente! A nação brasileira se
ria construida racionalmente pelo Estado Imperial , autoridade indiscutí
vel, absoluta. A Independência não foi problemática porque o Estado 
não foi comprometido: continuava nas mãos da dinastia de Bragança. O 
Estado brasileiro será construido sobre o modelo do Estado português. 
A unidade deverá ser preservada a qualquer custo. O Estado fundonará 
como um imã da nação gigantesca: assegurará a ordem, a lei, a religião, 
a unidade. Ele continuará a ação civilizadora da Europa branca. O novo 
Estado nacional garantirá o conservantismo, a continuidade. O cristia
nismo sustenta o regime monárquico. A uniformidade cu ltural, e a unida
de nacional se fizeram com lutas sangrentas . Darci Ribeiro recentemen
te reconheceu, sem perder seu grande vigor crftico, que as velhas clas
ses dirigentes brasileiras tiveram pelo menos este mérito: evitaram a frag
mentação. A unificação foi· um proce so violento, suprimindo toda dis
crepância , discordância, separatismo. Mas, indispensável à consolida
ção da nação brasileira. Varnhagen também considera a unidade nacio
nal um valor sem preço. Ele apaga as tensões e considera a violência do 
Estado necessária; pois senão seria a fragmentação, com uma violência 
ainda maior, e o fim do Brasil. (Odália (1979) e Ribeiro (1995)) 
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Varnhagen e a "Verdade Histórica" 

"h· V~rnhagen quis produzir a "verdad,e histórica " do Brasil com uma 
rstóna cientT " · t é d ' 

01 . 1 ICa , 1s o , ocumentada conforme o método, afastando 

P etndáno e o maravilhoso e evitando os juizos de valor. Sua história ele 
re ende que ela . 'd I " . , ele . · seja mov1 a pe o amor à verdade" e. ass1m como Ranke 

se qtuls narrar os eventos tal como se passaram. A verdade, ele afirma ' 
a rnge ao se reu · · , ' 

ent . . n1r o ma1or numero de testemunhos, acareando-os 
ao r~ 51 

e com certos fatos já estabelecidos. Ele procurou restringir-se 
ra sd ocumentos oficiais, interpretando-os com o devido critério, esme-n o-se em ser . 
qu conc1so e exato, sem se emaranhar em pormenores 
cri~ ~e ~ontradigam, que escapam após ridos e nada ensinam. O bom 
de". ~~e ~que apr~cia devidamente os fatos ap~rando deles a "verda
d af~rmaenfahcamente que sempre há de dizer a verdade segun-

0 a sua consc·ê · • 
ma· 1 nc1a, mesmo que lhe cause dissabores. O dissabor 
co 

10
: para o historiador é capitular covardemente contra as próprias 

losnv~cç~es~ A verdade é só uma e há de triunfar em vista dos documen
pret .m

1
ssao do historiador não é adular, lisonjear a ninguém. Ele afirma 

ela. eflr desagradar publicando a verdade a ser aplaudido faltando a 

de h!~~~z , Varnhagen possua ainda uma concepção clássica da verda
Par 'S nca do tempo histórico ou então ele usa a concepção moderna 
do ~~~~~ar aq~ela . (Araújo ( 1 ~8.8)) .Na medi.d~ ~m que d~fende e faz uso 
ele é 0 crít ico, em que re1v1nd1ca a objetiVIdade, a Imparcialidade, 
med·d moderno. Isto é: desconfia da memória e da tradição. Mas, na 
cont~ 8

. em que é um historiador do império português e defensor da 
rnu,dade do P d I . I f . da tradi ~ assa o co onra no uturo do Bras1l, ele é um defensor 

rnes Çao e da verdade clássica. O futuro do Brasil deverá ser ou 0 
taria mo passado ou a melhoria do passado. A linearidade não represen
senteum~ rupt~ra com o passado e o predomínio do futuro sobre o pre
gres ~~ llne~nda~e é só um melhoramento do passado. A idéia de "pro
"gradua~ m~IS aplicável neste contexto. Varnhagen é um "progressista" , 
reivind· sta · um defensor da conl'inuidade do pas ado no futuro . Ele 
mod lca 8 verdade objetiva quando este passado se vê ameaçado pela 

srnldad . contra a linearidade como revo lução. 

dual is~~n~gen seria um llumi~ista pré-revolucionário: progressista e gra
ruptu ·A Passado resoJvena os seus problemas s m necessidade de 
menl r~ verdade moderna, que se baseia na dúvida e na crítica doeu
A cr ·t·~ ' torna-s nele uma verdade clássica, bas a da em valores éticos 1 rca docume t 1 d · 
docurnen . _ na' m_o ~rna, l .e~a à ação segu~do a tradição. A crítica 
d Cr' tal nao se opoe a trad1çao, resgata-a, livrando-a da mentira e 
cer .'.se, restaurando-a em seu vigor. O "espaço da experiência" afere-

exemplo ", a história c lássica representava sempre a mesma coi -
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sa e por isso, quando ameaçada pela mudança brusca, precisa do mé
todo critico para que o mesmo sempre representado seja fidedigno e o 
passado possa ter uma influ~ncia élica e ped~góg!ca. para que ele pos
sa ser mestre da vida. O "l1onzonte de espera é orrentado por exemplos 
representados pela história do "espaço da experiência". Sua verdade 
histórica é clássica e moderna . Clássica: o passado é mestre do futuro, 
este imita aquele, a verdade é ética ; moderna: o método crítico garante 
a pureza do exemplo e revigora a tradição. 

A "História Geral do Brasil" é uma história sobretudo político-admi
nistrativa, repleta de fatos, nomes e datas, individualista e psicológica. 
Ela não abrange todos os aspectos da vida nacional. Ela se assemelha a 
um nostálgico e prazeroso "álbum d fotografias" das açaes dos heróis 
portugueses. Cada descrição é minuciosa como se fosse um quadro ou 
uma foto. Acima de cada uma, o títu lo-legenda-comentário e a data~ "O 
enérgico Governador-Geral Tomé de Sousa em Salvador (1549)". "O 
benemérito Governador-Geral Mem de Sá expulsa os franceses do Rio 
de Janeiro {1560)" , "O cristão O. Nuno Manuel batizando a costa brasi
leira com o calendário religioso na mão (1501)", "O ilustre paulista Pe . 
Bartolomeu Lourenço revela os planos do aérostato "Passarela" {1715)", 
"O bom, re ligioso e justo D.João VI desembarca na Bahi-a (1808)" . Sua 
narrativa é uma construção que tenta coincidir com o vivido: uma "re
constituição" do que de fato se passou. O tempo pensado é assimilado 
ao tempo ,vivido. A sua marcação do tempo é a de um contempor~neo : 
"na noite de 8 para nove desse mês de setembro . à lhora da missa, em 
um domingo ... " , "no principio de setembro ... ", "2 dias depois, no dia 
19", " ... mas logo, no dia 25 ... ", "logo, no dia imed iato ... ", ''na noite de 5 
de abril. .. ", "mês e meio an tes ... ", "no dia seguinte. que era dia 19, do
mingo de Pascoela, às 7 da manhã .. . ", "a ação durou de 3 a 4 horas ... " O 
resultado cognitivo deste não distanciamento do tempo da reconstru
ção, o pensado, do tempo vivido, é um conhecimento de contemporâ
neo: muito vivo, mas confuso, pouco crftico. Sem distanciamento, o his
toriador se confunde com o contemporâneo que conhece o que vive 
mergu~hado em brumas. A imitação do vivido se faz com prejuízo da 
compreensão: não se tem uma visão de conjunto. Varnhagen parece 
não dominar aquilo que é o ssencial da tarefa do historiador: cortar e 
recortar o tempo. period izar, criar ritmos que facilitem o dominio e com· 
preensão da vida social. 

Alguns críticos concordam que esta falha na organização tempora l 
da "História Geral do Brasil" é a principal falha de Varnhagen . Capistra
no de Abreu, por exemplo. também considera a sua obra pobre na peri
odização. Varnhagen organiza a sua exposição cmnologicamente e não 
tematicamente, ele afirma. Isto é, ele quis privilegiar o tempo datado, a 
cronologia miúda, minuc iosa, mas o que conseguiu foi confundir-se tom 

129 



o contempor.êneo, que também narra o que vive assim: ontem, anteon
tem, no dia seguinte, daqui a um m s. no dia 1º de abril ... Capistrano 
afirma que Varnhagen nílo conseguiu, por isso, perceber o todo, o que 
dificultou a sua interpretação do Brasil. Capistrano considera a HGB um 
livro arisco. fugidio, detalhado, m s incompleto e lacunar. Faltou-lhe a 
visão de conjunto. que só uma per iod ização bem feita pode oferecer. Ele 
se deteve em detalhes sem importância, em acontecimentos e persona
gens esquecívefs. Para l ntar corrigir o defeito essencial da HGB, Ca
pisl'rano proporá uma period ização da história do Brasi l, cortando-a em 
6 períodos. que oferecerá dela uma vi são de conjunto. Varnhagen não 
soube distinguir estes periodos e não propós outra periodização e este 
é, para Capistrano, o erro fundamental da sua obra. (Capisl'rano (1975a)) 
Mesmo se todas as obras de história são inevitave lmente "incompletas e 
lacunares" . o que não é um problema incontornável para o historiador 
que "sabe disso" , a de Varnhagen , talvez, seja mais ainda por ele ter 
ingenuamente pretendido produzi-la "geral e completa" . 
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