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Com efeito, a piedade jamais foi tão fria num país 

onde o ar tem tanto calor 

Pierre Moreau, 1651 



RESUMO 

O presente trabalho busca uma interpretação sobre a maneira como o período em que os 

holandeses dominaram parte do Nordeste da América portuguesa, entre 1630 e 1654, foi 

incorporado à construção de um discurso sobre a identidade nacional brasileira. Tal identidade 

tinha no passado colonial um importante alicerce para sua existência. Este trabalho tomou 

como fontes os textos da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB), que 

teve papel importante na construção do ideal identitário. Isso se deu pela divulgação de 

trabalhos de cunho científico e pela publicação de textos sobre as lutas entre luso-brasileiros e 

holandeses. Além de procurar compreender o interesse dos membros do IHGB sobre a 

dominação holandesa e sua conexão com o projeto de Estado-nação imperial, o trabalho 

tentou entender o contexto para que a formação desse projeto identitário fosse possível. 

 

Palavras-chave: Brasil holandês; IHGB; Identidade nacional; Brasil Império 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper aims at an interpretation on the period in which the Dutch took control of part of 

the Northeastern Portuguese America between 1630 and 1654 and how it was merged into 

making a discourse on the Brazilian national identity. Such an identity had an important 

foundation to its existence back to colonial times. This study was based on sources such as 

texts from the Journal of the Brazilian Historical and Geographic Institute (RIHGB), which 

played an essential role in structuring the identity ideal. It was due to the diffusion of 

scientific studies and the publication of papers about the battles between Luso-Brazilians and 

the Dutch. In addition to intending to understand the interest IHGB members had on the 

Dutch domination and its connection to the imperial nation-state project, this study attempted 

in understanding the context for the creation of such an identity project to be possible. 

 

Key-words: Dutch Brazil; IHGB; National identity; Brazilian Empire 
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Apresentação 

 

 A construção de uma narrativa sobre o passado é uma das ferramentas mais poderosa 

que uma sociedade pode ter como um mecanismo de legitimação da sua existência, enquanto 

um grupo que se entende como representante e pertencente dos mais variados aspectos de 

identificação, seja no âmbito social, político, cultural. O uso do passado para a legitimação do 

presente foi visto e usado, no Ocidente, com maior frequência após o século XVIII e 

ultrapassando os séculos XIX e XX 1 , quando o processo de formação do Estado-nação 

sintetizou a busca pela legitimação de sua existência no aspecto político e cultural. 

 A figura do historiador, como um importante agente para a consolidação desse projeto 

de representatividade e de legitimação de uma determinada sociedade, é um dos mais 

importantes e significativos desse processo de construção da identidade nacional. O papel do 

historiador, enquanto indivíduo responsável por moldar as formas de interpretação do passado 

de uma determinada sociedade e possibilitar que esse mesmo passado auxilie na legitimação 

das formas políticas e sociais do presente, é o elo que o projeto de Estado-nação buscava para 

que fosse possível sua existência. 

 O ofício do historiador, a partir do século XIX, se apresentou não mais como uma 

atividade “complementar” às ditas carreiras convencionais do momento, como Letras, Direito, 

Medicina, etc., mas passou a ser reconhecida como um campo do saber que, assim como as 

demais áreas do conhecimento, gera um saber para a sociedade e para o presente, que é 

legitimado por um ou vários métodos para se produzir o conhecimento. Um campo do saber 

que se apresentou de grande importância para a formação dos projetos nacionais que 

marcaram os séculos XIX e XX. 

O Brasil, a partir de concluído o processo formal de independência do território, se 

viu inserido em uma realidade que levou a sociedade a se aproximar dos debates que 

levariam, por aqui, a usar a História e os historiadores como importantes ferramentas e 

“construtores” de uma realidade que buscasse legitimar a figura do território como uma região 

independente de uma ex-metrópole europeia e com características socioculturais específicas.   

Foi nessa realidade brasileira do século XIX que a elite local buscou formular os 

primeiros passos para a elaboração de uma narrativa, que buscasse aproximar o passado do 

 
1 HOBSBAWN, ERIC. Nações e Nacionalismodesde 1780. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990. 
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presente. Uma narrativa que auxiliasse na construção de um projeto de Estado-nação 

brasileiro que não se apresentasse completamente separado das tradições e relações que o 

território construiu com o mundo europeu desde o século XVI, como exemplificado pelo fato 

do governante do país ser um herdeiro direto da coroa portuguesa, que até 1822 era 

responsável pela exploração e ocupação do território. 

O projeto de identidade nacional brasileira do século XIX tinha o claro objetivo de se 

apoiar no passado colonial para legitimar o presente e, consequentemente, assegurar o status 

do território não só como independente, mas afastado da realidade de seus vizinhos2. A 

escolha do regime monárquico, a manutenção do regime escravista e a penosa, mas bem-

sucedida, manutenção da unidade territorial seriam ponto a serem preservados e, ao mesmo 

tempo, legitimados pelo projeto de Estado-nação. 

A construção do passado tem diferentes dimensões e possibilidades. Este trabalho 

procurou entender como a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundada na 

primeira metade do século XIX, contribuiu para a construção de uma identidade nacional, 

tomando como um dos principais focos de análise os textos referentes ao momento em que os 

holandeses ocuparam e colonizaram o Nordeste brasileiro (1630-1654). Entre as várias 

temáticas abordadas pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e por sua revista, como a 

temática indígena, a exaltação de personalidades do período colonial, o período de dominação 

holandesa sobre parte do Nordeste (conhecido por Brasil holandês – 1630-1654) se apresenta 

no “hall” de temas que despertaram o interesse da elite nacional para a consolidação de um 

projeto de Estado, no século XIX.  

 O Brasil holandês é um tema que se apresenta no âmbito de um imaginário coletivo da 

sociedade pernambucana3e nos debates acadêmicos local, mas isso não significa que seja 

esquecido ou pouco debatido pelos historiadores e pela sociedade brasileira de outras regiões. 

A busca pelo conhecimento do passado, e a visão de usar do passado para se entender o 

presente, o desenrolar da ocupação flamenga sobre a capitania de Pernambuco e demais 

regiões do Nordeste brasileiro são abordados pelas páginas da RIHGB. 

 
2 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-

1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.41. 
3 Ver: MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro veio: o imaginário da restauração pernambucana. 3. ed. rev. São Paulo: 

Alameda, 2008. 
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A presença holandesa de vinte e quatro anos no Nordeste não pode ser entendida como 

uma simples ocupação sem consequências para a sociedade e a economia locais, bem como 

aos próprios interesses coloniais.  

O tão visado açúcar, objeto da cobiça dos holandeses, passou por altos e baixos ao 

longo do período de colonização holandesa bem como no período após as lutas para expulsar 

os holandeses do território. A elite local teve de lidar com uma realidade incômoda 

relacionada à desvalorização do preço do açúcar em função da concorrência com os 

produtores holandeses nas Antilhas, assim como o pagamento das indenizações aos 

holandeses, a partir dos acordos com a coroa portuguesa, foi transferida para a colônia 

portuguesa na América arcar. 

Como será abordado nas páginas mais adiante, o cenário das lutas entre luso-

brasileiros e holandeses, pela disputa sobre o controle político e econômico de uma parte da 

região nordestina, foi um cenário perfeito para a construção de heróis e vilões; momentos de 

agonia e felicidade; um ambiente de solidariedade e de intensa violência, fatores que 

contribuíram para dar à historiografia do século XIX os fundamentos para que se buscasse no 

século XVII a formação de uma identidade nacional, moldada por uma visão “romântica” dos 

acontecimentos. 

A fundação, em 1838, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) seria o 

principal alicerce para que o passado fosse usado em prol da causa identitária, usando fatos 

passados para legitimar o presente. O IHGB deveria se apresentar com a função de recolher, 

analisar, produzir e publicar as produções históricas que tinham a intenção de explicar o 

passado do Brasil. Tal tarefa teria a coordenação e centralidade das ações a partir do Rio de 

Janeiro, mas permitindo a participação de historiadores provinciais nesse processo de 

construção da história nacional. 

 

Essa divisão, do trabalho historiográfico era a que se devia esperar da concepção 

saquarema encarnada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: aos 

historiadores provinciais, seus respectivos campos de investigação; aos do Rio, a 

concatenação dessas histórias setoriais, como os únicos autorizados a desvendar-lhes 

o sentido, que era o que realmente importava ao poder.4 

 

O projeto conservador de uma história nacional, que a elite do Sudeste buscava impor 

a todas as regiões do Brasil não passou sem críticas ou os receios das elites locais de perderem 

 
4 MELLO, Evaldo Cabral de. op. cit., p. 57. 
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o direito de contribuírem para a construção de uma interpretação sobre o seu passado regional. 

Receios em perder o fio condutor da elaboração da narrativa sobre a sua própria história que 

se aproxima, também, de uma ideia nativista de reconhecimento sobre acontecimentos locais 

e que despertava uma identidade local5. 

O projeto do IHGB não se restringia apenas a relatar os fatos passados e por ali 

construir uma identidade nacional. Era um projeto que buscava, além de construir um diálogo 

com as regiões que formavam o Brasil à época, contar a história do país e entender como um 

exercício de exaltação. 

 

O projeto do grêmio carioca previa, portanto, além de um levantamento documental, 

a afirmação de uma perspectiva teórica. Fazer história da pátria era antes de tudo um 

exercício de exaltação. Essa lógica comemorativa do instituto se efetivou não só 

mediante os textos produzidos e publicados na revista, como por uma prática efetiva 

de produção de monumentos, medalhas, hinos, lemas, símbolos e uniformes próprios 

ao estabelecimento. Lembrar para comemorar, documentar para bem festejar.6 

 

Na concepção de Evaldo Cabral de Mello, entre as regiões que buscaram notar a 

importância das suas histórias, frente ao discurso unificador do Rio de Janeiro, a sociedade 

pernambucana é um forte exemplo de como o nativismo foi um instrumento de resistência 

frente à história nacional elaborada pela corte do Rio de Janeiro. Um sentimento que não se 

propunha, necessariamente, a reivindicar a construção da sua própria história, em um sentido 

de ruptura política e social em relação ao restante do Brasil. 

Com a fundação do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, em 1862, a 

elite pernambucana se apressou a valorizar o seu direito em contribuir para a formação da 

história nacional, possibilitando a construção de sua própria interpretação sobre os 

acontecimentos locais, que não se destoavam completamente do discurso do Rio de Janeiro, 

bem como acabaram por ser apropriados pelos historiadores do Rio de Janeiro. A existência 

desse nativismo, que buscava marcar a existência de uma própria maneira de se pensar no 

passado local, feito em Pernambuco, não se pode associá-lo a um nacionalismo ou a um 

protonativismo, que se pode entender como uma exaltação e reconhecimento de se pertencer a 

terra e à sociedade em que vive, que chegava a flertar com a emancipação. Mas se deve 

 
5 Idem, Ibidem, p. 17. 
6 SCHWARCZ, op. cit., p.135. 
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entender em um sentido de resgate e preservação de certas tradições e características próprias 

da região7. 

 O nativismo se limitava apenas à maneira de se valorizar o passado tendo como base 

o conhecimento, de uma maneira metódica, sobre os grandes feitos, grandes batalhas ou 

grandes personagens, o que acabou sendo o principal alvo das pesquisas do IHGB. Mas o 

nativismo que Evaldo Cabral de Mello destacou sobre os pernambucanos se expande para 

além do mundo físico, atingindo também a memória, mesmo que essa tenha sido construída e 

reconstruída uma centena de vezes desde a expulsão dos holandeses do território, em 1654. 

Movido pela busca para assegurar e anular os ânimos revolucionários dos períodos 

colonial, da independência e regencial, bem como uma maneira de ser reconhecido como 

imperador do Brasil, e representante de toda a sociedade entendida como brasileira, D. Pedro 

II, na segunda metade do século XIX, procurou fazer uma série de visitas às regiões e 

províncias do Brasil.  

Em 1859, foi escolhido a província de Pernambuco para ser dado início a essa série de 

viagens, sendo que ali D. Pedro II teve contato com o nativismo, mas que o imperador não 

chegou a reconhecer, já que a sua visão de mundo e de história se fundamentava pelo 

pensamento restrito à visão metódica de uma parte da ciência do século XIX. 

 

É certo que, ao visitar Pernambuco em 1859, D. Pedro II queixar-se-ia da 

“ignorância que encontro em geral nos pernambucanos, da história gloriosa de sua 

província nessa época”. Mas o que interessava o segundo Imperador era 

exclusivamente o saber do erudito no seu positivismo oitocentista (onde se verificou 

tal batalha, onde residiu tal herói, onde está sepultado), conhecimento cuja pobreza 

pode coexistir com um imaginário igualmente digno da atenção do historiador.8 

 

O choque existente entre a visão de mundo que D. Pedro II representava com o 

imaginário da sociedade pernambucana sobre o Brasil holandês não foi um grave entrave para 

a construção da história nacional, já que o Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano 

acabava por incorporar a mesma visão sobre o saber histórico que o IHGB procurava se guiar. 

Um conhecimento histórico formado pelo recolhimento de documentos tido por oficiais e a 

elaboração de uma interpretação do passado buscando, na maioria das vezes, a exaltação de 

grandes personalidades, de grandes batalhas e dos tratados políticos estabelecidos. 

 
7 MELLO, Evaldo Cabral de. op. cit., p. 16-17. 
8 Idem, Ibidem, p. 27. 
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Dentro dos debates entorno da elaboração de uma história nacional com a 

consequente construção de uma identificação da nacionalidade e o reconhecimento de quem 

deve ser entendido como brasileiro, a figura de certos personagens acabou ganhando relativa 

atenção no século XIX. Figuras como Francisco Adolfo de Varnhagen e Sílvio Romero são 

exemplos de que a elite brasileira se preocuparia, mesmo que em temporalidades diferentes, 

em debater com vários métodos para se buscar uma explicação para o momento. 

Tanto Varnhagen como Sílvio Romero são expressões de um mesmo sentimento 

identitário, mesmo ocupando espaços temporais e visões polítias diferentes, em que se corria 

para explicar o presente e, ao mesmo tempo, busca uma explicação que se apresentava como 

sólida, bem estruturada (em termos de fontes, divisão estrutural dos livros) sobre o tema 

pertinente à pesquisa que desenvolviam. A maneira como eles se propunham a legitimar a 

história do Brasil ou a existência de uma identidade brasileira do século XIX se aproximava 

de uma concepção para se reunir o conhecimento sobre a História ou, no caso de Sílvio 

Romero, a Literatura Brasileira, o que possibilita a aproximação à ideia de criação de uma 

“enciclopédia” sobre os acontecimentos e o desenvolvimento da sociedade desde a sua 

formação colonial. 

Sobre a forma como os autores do século XIX, em específico os historiadores e 

escritores próximos ao IHGB, se propunham a pensar a História, Lilia Schwarcz deixou 

evidente a pretensão desses escritores de procurar escrever uma história totalizante, que 

seguia um modelo “enciclopédico” para se abordar os fatos do passado, mas buscando nas 

regionalidades as bases para essa história nacional: 

 

Presos a um projeto enciclopédico que encontrava ordem e encadeamento onde 

existiam apenas eventos singulares em sua experiência regional, esses profissionais 

se comprometeram com a construção de uma história nacional, que, tendo o presente 

em mira, forjava o passado em tradições.9 
 

Na busca pelo entendimento do passado e já vivenciando os anos finais do século 

XIX e respirando a transição da Monarquia para a República, Sílvio Romero procurou adotar 

uma visão racial sobre a formação da sociedade brasileira. Uma interpretação de clara 

referência a uma vertente que ganhava corpo na Europa, onde buscava formular um 

evolucionismo racial, colocando brancos, negros, indígenas e os frutos da miscigenação racial 

entre esses grupos em diferentes patamares do evolucionismo humano. 

 
9 Idem. Ibidem, p.175 
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Sílvio Romero escrevia em finais do século XIX, sob uma ótica inspirada em 

pensamentos racistas, como o de Arthur de Gobineau e de Georges Vacher de Lapouge, bem 

como sustentado por uma visão política federalista e liberal. Procurou seguir um caminho que 

via a miscigenação, não só no aspecto da formação étnica, mas também cultural, como um 

caminho a ser entendido e, em certos aspectos valorizados, para se alcançar o topo do 

evolucionismo, uma visão que como Antônio Candido buscou sintetizar: 

 

A nossa sociedade seria produto de forças diferenciadoras que a tonaram cada vez 

mais distinta da portuguesa, inclusive graças ao elemento africano, cuja importância 

foi o primeiro a destacar de maneira correta, num meio onde ele era escamoteador 

ou desfigurado ideologicamente.10 

 

 Sílvio Romero, mesmo buscando participar dos debates que aconteciam sobre a 

construção da identidade nacional e atento às discussões literárias, se ateve, de maneira 

significativa, aos aspectos históricos, em um sentido científico do termo. O autor reforçou a 

construção de uma análise sobre a formação da literatura brasileira, abordando desde as 

primeiras obras escritas nos séculos XVI e XVII e chegando ao século XIX. Sílvio Romero 

deve ser entendido em um momento social e científico marcado pelo comportamento de 

ruptura com os princípios românticos no indianismo, mas mantendo a valorização sobre as 

noções românticas de povo e nação.11 

 Não muito diferente desse princípio de dar sua contribuição para a formação de uma 

explicação para a identidade brasileira, Francisco Adolfo de Varnhagen foi um nome que se 

destacou dentro do debate de formação da identidade brasileira. Diferente de Sílvio Romero, 

Varnhagen era revestido pela visão monarquista.  

O destaque sobre as contribuições de Varnhagen não se explica apenas pela sua 

iniciativa em escrever uma história sobre Brasil que abarcasse desde os primeiros momentos 

da colonização até o início do século XIX, mas também por representar uma maneira de se 

produzir o conhecimento histórico que se aproximava da maneira que o Estado brasileiro 

imperial deseja, ou seja, próximo das técnicas científicas que eram desenvolvidas na Europa 

desse mesmo momento, em finais da primeira década do século XIX. 

 
10 CANDIDO, Antonio. Sílvio Romero: crítico e historiador da literatura. In: ROMERO, Sílvio. História da 

Literatura Brasileira, t. I. Rio de Janeiro: Imago; Aracaju: Universidade Federal de Sergipe, 2001, p.18. 
11 SCHNEIDER, Alberto Luiz. Capítulos de história intelectual: racismos, identidades e alteridades na reflexão 

sobre o Brasil. 1. ed. São Paulo: Editora Alameda, 2019, p. 28. 

http://lattes.cnpq.br/2320502547077538
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 O visconde de Porto Alegre, assim era chamado Varnhagen, ao ingressar no IHGB, em 

1851, apresentava um projeto de entendimento sobre a história do Brasil que chamava a 

atenção do Estado. Um projeto que buscasse a legitimação da sociedade do momento em que 

vivia em acontecimentos pretéritos, que não buscasse rever o status quo. 

 

Convicto admirador da Casa de Bragança, em seus diferentes artigos defendia a 

monarquia e a colonização. Aceitava como lícita a escravidão, acreditando não 

existir outro recurso “para não estarmos a espera que eles – os índios – queiram 

civilizar-se do que o de declarar guerra aos que não resolvam submeter-se e ocupar 

pela força essas terras pingues que estão roubando à civilização” (RIHGB, 1850).12 

 

 Como se verá adiante, dentro dessa busca por dar um sentido ao passado colonial, e se 

aproximando ao projeto de Estado-nação brasileiro desejado por uma parcela da elite, 

Varnhagen acabou por dar significativa atenção ao período de dominação holandesa sobre 

parte do Nordeste brasileiro. Em duas de suas mais significativas obras, História Geral do 

Brasil e História das lutas com os holandeses no Brasil, o autor dirigiu especial atenção para 

o momento do século XVII, procurando entender o desenvolvimento das lutas entre os luso-

brasileiros com as forças holandesas, sob bandeira da Companhia de Comércio das Índias 

Ocidentais (WIC). 

 Nessa busca por explicar o passado e, ao mesmo tempo, torná-lo útil para as ações 

políticas do presente, Varnhagen buscou entender a formação de um sentimento patriótico, 

que auxiliasse na formação de uma identidade nacional, porém, no século XIX. Uma busca 

que, além de procurar enxergar esse sentimento patriótico, acabou por valorizar determinadas 

figuras que contribuíram para a expulsão dos holandeses da região, como Filipe Camarão, 

André Vidal de Negreiros, Henrique Dias entre outros; assim como procurou identificar a 

consolidação de uma interpretação que passava longe de uma ideia de heroísmo sobre os 

papeis e ações de outros agentes do período, como foi o caso de Calabar e João Fernandes 

Vieira. 

 Este trabalho, além de ter se dedicado a contextualizar e a lançar uma análise sobre a 

maneira como duas importantes figuras da sociedade oitocentista, Varnhagen e Sílvio 

Romero, acabaram contribuindo para com o debate sobre a formação de um específica 

identidade nacional no século XIX, chegando a notar e a discutir a presença holandesa no 

Nordeste, no século XVII, (ação mais significativa nos trabalhos de Varnhagen), também se 

 
12 SCHWARCZ. op. cit., p. 139.  
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prestou a lançar um entendimento sobre a maneira como o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro também se preocupou em incorporar, na sua forma de se construir o passado 

nacional brasileiro, o período de dominação holandesa sobre Pernambuco e outras regiões do 

Nordeste. 

 Para compreender a maneira como o período de dominação flamenga sobre o território 

foi abordada e discutida pelo IHGB, este trabalho se utilizou como fontes fundamentais para a 

realização de uma linha interpretativa, as edições da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, que começaram a ser publicadas em 1839 e até hoje são divulgadas 

pela mesma instituição. 

 Como uma forma de desenvolver uma análise mais detalhada, esse trabalho tomou por 

recorte temporal apenas o século XIX, e mesmo assim não a sua totalidade, chegando a 

estabelecer como limite temporal para a análise das fontes a última publicação antes da 

Proclamação da República, em 1889. Um recorte que se mostrou como necessário não só pelo 

tempo escasso para a finalização desse projeto, mas pelo objetivo central do trabalho se 

debruçar para entender a maneira como o período de dominação holandesa foi trabalhado, 

entendido e significado pelos homens das letras do século XIX, que acabaram contribuindo 

para a formação de uma identidade nacional ao longo do período imperial. 

 Ao analisar as edições da RIHGB, foi estabelecido uma análise apenas sobre os textos 

que faziam alusão ao período histórico alvo do debate desse trabalho. É importante deixar 

claro desde já que as publicações envolvendo a temática da dominação holandesa não se 

resumem às publicações acadêmicas, elaboradas pelos integrantes do IHGB ou por outros 

interessados pelo tema, mas que faziam parte de outros institutos, como José Honório 

Rodrigues, então integrante do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano. Foi 

possível encontrar, ao longo das edições da revista, que as publicações que envolviam o tema 

envolviam trabalhos de cunho acadêmico, divulgação de documentos do período (cartas, na 

maior parte deles) e textos feitos por agentes que participaram ou foram indivíduos que 

presenciaram todo ou parte do desenrolar da presença e expulsão dos holandeses da região. 

 O presente trabalho se estrutura em dois capítulos e as considerações finais, sendo que 

em cada um houve a preocupação de ser abordar questões que fazem alusão não só ao 

contexto do século XIX, como também buscou construir uma “ponte” sobre as questões 

debatidas em ambos os capítulos.  
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 O primeiro capítulo se dedica a buscar entender o contexto em que o IHGB e a própria 

revista do instituto estavam inseridos. Foi dado como preocupação em analisar o momento de 

criação do IHGB, os debates políticos e sociais que levaram o Estado imperial a se dedicar a 

patrocinar um projeto de Estado-nação que fosse condizente com as necessidades e interesses 

da elite brasileira, bem como a de D. Pedro II.  

Outro ponto foi entender os mecanismos criados pela elite e pelo Estado para legitimar 

a formação de uma identidade nacional, tomando o passado como base para esse novo 

projeto, para tanto, além do IHGB, outra instituição que tomava corpo era a Academia 

Imperial de Belas Artes e suas intenções em fortalecer um nacionalismo, mas tomando um 

apelo ao visual. Porém, não podemos entender os caminhos construídos, por essas 

instituições, como separados. Como Alberto Luiz Schneider bem sintetizou: “A historiografia, 

a pintura e os monumentos não formam paisagens culturais divorciadas, mas convivem e 

interpenetram-se”13. 

Por fim, houve a intenção de se buscar uma interpretação sobre as ações e a 

interpretação que Francisco Adolfo de Varnhagen tomou ao se utilizar do período de 

dominação holandesa como um dos pilares para o entendimento do passado brasileiro e de 

enxergar ali um sentimento patriótico importante para o cenário do século XIX. Uma visão 

sobre a história brasileira que ia de encontro, mas em um sentido positivo, de 

complementação ao projeto de Estado-nação do Brasil do momento. 

 O segundo capítulo se dedica a analisar, especificamente, a Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Por esse capítulo, há uma análise sobre os textos que foram 

publicados na revista e que tratam sobre a temática da dominação holandesa. Nesse capítulo, 

houve a preocupação de se entender a maneira como a temática foi tratada por aqueles que se 

preocuparam em contribuir com o projeto de Estado-nação que o Império brasileiro buscava 

construir, reforçando o desejo de manter a unidade territorial, de buscar um reconhecimento 

geral sobre a população de que as regionalidades são parte de um mesmo, que era a história 

do Brasil, e que este todo estava sob controle de um imperador.  

Pela RIHGB, assim como por certas obras artísticas do século XIX, foi possível notar 

a elaboração não apenas de um sentimento patriótico, mas a construção de heróis nacionais, 

como Filipe Camarão, Henrique Dias, Matias de Albuquerque, André Vidal de Negreiros, 

entre outros. 

 
13 SCHNEIDER. op. cit., p.12. 
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 É fundamental deixar claro que, mesmo a visão historiográfica do período ser 

predominada por uma visão de exaltação dos grandes feitos, grandes personagens e focado 

numa história que tinha a vida política e o uso de documentos ditos oficiais como 

“fundamentais” para a interpretação do passado, fica claro que são visões de mundo que 

partem de um mesmo objetivo. A visão de Varnhagen não deve ser entendido como uma 

visão aceita completamente, bem como a interpretação de José Honório Rodrigues ou do 

Conego Pinheiro Fernandes (de quem é a autoria de um significativo volume de obras nas 

páginas da RIHGB sobre o tema) ficaram a salvo de críticas e contradições. Foram visões que, 

de suas maneiras, contribuíram para o enriquecimento do debate histórico sobre a formação 

do Brasil, enquanto os mais amplos aspectos da sua sociedade, mas buscando legitimar o 

presente e o projeto de nacionalidade em pauta no momento. 
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1º Capítulo 

Escrever uma história para o Brasil do século XIX 

 

1.1 - A construção de uma história nacional no Brasil do século XIX 

 A ambição de ser construir uma História do Brasil não é fruto da sociedade e da 

historiografia contemporânea. A tentativa de se jogar luz sobre a formação da sociedade 

brasileira, como também sobre a formação dos indivíduos identificados como brasileiros, tem 

suas raízes em tempos nos quais o Brasil ainda era visto como uma colônia portuguesa. A 

partir do início do século XIX, a América Portuguesa se constituía como território 

independente e sua elite buscava no passado uma maneira de legitimar a jovem nação dotada 

de uma sociedade que compartilhava de uma determinada identidade. 

 É importante lembrar que a formação da identidade de uma comunidade nacional não 

se dá por pronta da noite para o dia. Também não se apresenta imune às alterações ao longo 

das constantes transformações que a própria comunidade se depara, em contato com outras ou 

em seu processo histórico interno. A formação da identidade brasileira, processo marcante no 

Brasil do século XIX, é um exemplo de como a ideia de brasileiro e da cultura local são 

alterados com as mudanças no curso da história do país. 

 A criação de uma identidade nacional não deve ser entendida como restrita à sociedade 

brasileira. A elaboração de uma identidade nacional remonta à Europa do século XVIII, no 

contexto das mudanças políticas e econômicas que o Velho Continente vinha apresentando, 

exemplificado pelas revoluções Industrial e Francesa14. Não que em tempos anteriores não 

houvesse a ideia ou tentativas de se criar uma identidade entre os integrantes de uma 

determinada comunidade ou região, como podemos exemplificar pelo sentimento de 

pertencimento desenvolvido pelos gregos e romanos na Antiguidade ou como dos cristãos ao 

longo da Idade Média, que buscaram e viam na Igreja Católica um fator de identificação. Mas 

a ideia de Estado nacional é característica das sociedades ocidentais desde fins do século 

XVIII. 

 Chamamos a atenção para a ideia de que as identidades nacionais construídas nesses 

momentos da história do Ocidente – o longo do XIX – tinham como fundamento o 

reconhecimento de uma comunidade que compartilha aspectos culturais em comum, ou seja, 

 
14 HOBSBAWN. op.cit., p. 101-125. 
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que apresenta costumes, língua e visões de mundo que, se não idênticas, se aproximam em 

grande parte do tempo. Além do aspecto cultural, as identidades nacionais se definiram pelas 

fronteiras territoriais. Há uma busca por delimitar o começo ou o fim dos espaços de vivência 

das comunidades e a criação da figura de um corpo armado (exército) com a função de 

defender os interesses, espaços e fronteiras dessa comunidade. Por fim, a “pedra angular” 

desse complexo sistema de identificação estava na figura de uma instituição que administrasse 

e detivesse o monopólio da força, a função de representar e legitimar a comunidade perante as 

demais: o Estado. 

 A legitimação do Estado-nação como responsável pelo desenvolvimento da 

nacionalidade, além de residir no poder que a sociedade confere a essa instituição, está na 

busca constante que essa mesma instituição faz para conseguir legitimidade. A legitimidade 

que, além do uso da força e de outros aparatos, está na construção de um passado em comum 

entre aqueles que vivem sob a região administrada por esse Estado. 

 É importante relembrar que foi justamente nesse contexto de mudanças sociais e 

políticas que foi dado estatuto de ciência a um campo do saber humano conhecido por 

História. Ramo do conhecimento que terá papel de extrema relevância para o chamado 

progresso científico, para o qual tanto se empenharam as nações desde o século XIX até 

nossos dias. O papel da História como responsável pela construção do passado comum a uma 

sociedade foi o caminho usado pelo Estado-nação para construir uma unidade legitimada, 

construída em torno de homens e mulheres que passaram a viver sob “proteção” e fiscalização 

de um Estado nacional. 

 Em pleno século XIX, o Estado brasileiro passou a buscar legitimação em relação à 

antiga metrópole portuguesa, aos recém-países vizinhos e ao mundo como um todo, sobretudo 

no que concernia à Europa. Tratava-se também de um dos pilares mais importantes para a sua 

existência: a busca de legitimação perante as diferentes comunidades inseridas dentro das 

fronteiras do jovem Império brasileiro. 

 Após o Sete de Setembro de 1822, a antiga América portuguesa iniciou a estruturação 

de um Estado nacional que buscava comunicar ao mundo que o território, por trezentos e 

vinte e dois anos entendido como uma colônia portuguesa, havia rompido essa condição e 

começava a construir seu destino como Estado-nação independente. Essa passagem deveria 

ser feita com zelo, já que a elite brasileira, patrocinadora da independência, receava efeitos 

que uma ruptura brusca poderia trazer.  
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Ou seja, havia um receio por parte da elite que o território brasileiro se fragmentasse 

assim como acontecera com a América espanhola, e um receio de radicalização do 

movimento que abriria espaço para a participação popular no processo de formação do Estado 

nacional. 

 D. Pedro I, filho de D. João VI, era herdeiro direto da Coroa portuguesa sob a dinastia 

de Bragança, foi visto como um dos responsáveis por colocar esse projeto emancipacionista 

em prática, recebendo, em troca, o direito de assumir a direção do Estado. A adoção da 

monarquia no Brasil, com a manutenção de uma casa europeia reinante no controle do país, 

seria um sinal claro de que a mudança se daria de forma segura. Claro que a formação do país 

não contaria com o controle absoluto e exclusivo do imperador, mas passaria também pelo 

controle e fiscalização da elite brasileira, sobretudo a do Sudeste que, às vésperas da 

emancipação política, era a que mais parecia se interessar pelo projeto de independência. 

 A sociedade brasileira do século XIX se apresentava em formação, o processo da 

independência assegurava características do período colonial, tais como o predomínio da 

sociedade e dos poderes rurais, produzindo uma economia marcada pela exportação de 

produtos agrícolas (açúcar, algodão, café) e a massacrante presença da escravidão no 

cotidiano. Uma sociedade cujas características deveriam se adaptar a uma nova realidade, 

com o intuito de perpetuar o poder exercido por poucos. 

 Nesse cenário, é possível identificar um esforço em construir uma identidade nacional 

em um país de dimensões continentais, com aspectos culturais e econômicos 

significativamente diferentes entre suas diferentes regiões. A partir da conquista da autonomia 

política, foi delegado ao recém-Estado brasileiro a função de incentivar a construção de uma 

identidade nacional que superasse as regionalidades, forjando uma agregação entre as várias 

comunidades que formavam o país naquele momento. 

 Um dos primeiros passos para caminhar no sentido de se construir uma identidade 

nacional ocorreu a partir da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

em 21 de outubro de 1838.  Seu objetivo seria construir um conhecimento sobre a História do 

Brasil, buscando identificar o que contribuiu para a formação de uma identidade nacional a 

ser usada para delimitar a figura do brasileiro. A intenção era, entre outras, apresentar uma 

continuidade da Europa na América, com a manutenção de uma família real europeia 

controlando o Estado, onde estariam abrigados indivíduos que, embora não definidos como 

europeus, também não se associariam completamente às figuras do índio e do negro. 
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 O IHGB teria a função de elaborar um passado para a nova nação que acabava de 

surgir: 

 

No entanto, este passado certamente teria de ser um passado do qual esse império 

pudesse se identificar e se vangloriar, e, destarte, a história estaria cumprindo a 

função para o qual ela havia sido fundada, isto é, a de auxiliar decisivamente para o 

projeto de centralização monárquica que previa um modelo de constituição do 

Estado com base no fortalecimento do poder executivo, um estrutura política 

centralizadora compatibilizada com a descentralização administrativa, a manutenção 

da unidade territorial e a continuidade da ordem social interna fundamentada, 

especialmente, no sistema escravista e na grande propriedade.15 

 

 O Brasil seria uma nova nação que fundamentaria sua existência em aspectos do seu 

passado colonial, legitimando a manutenção da mesma ordem dos tempos da América 

portuguesa, ou seja, do status quo. Porém, com a independência, a antiga estrutura 

escravocrata e latifundiária teria acesso a um poder nacional centralizado no Rio de Janeiro 

com o respaldo da História que, pelas mãos do IHGB, elaboraria uma história nacional que 

explicasse o Brasil.  

Assim, HGB função seria de convencimento de que o pernambucano, o paulista, o 

fluminense, o gaúcho e o paraense deixassem de valorizar apenas características regionais e 

entendessem serem frutos de um mesmo passado, ainda que com diferenças, mas com todos 

os acontecimentos ligados à história do Brasil, construída por “brasileiros”. 

 A fundação do IHGB e a busca por uma legitimação proveniente do passado levou ao 

destaque de pessoas capazes de dar contorno às figuras do Brasil e do brasileiro. A busca pela 

definição de uma identidade nacional induziu um estímulo à formação de intelectuais 

dispostos a dar vida ao Estado-nação chamado Brasil. O que deve ser entendido como um 

intelectual do século XIX? Alberto Schneider buscou uma definição que nos ajuda a 

compreender melhor o termo e a função desse indivíduo frente à realidade social: 

 

Uma questão que se impõe desde o início: o que é um intelectual? O termo aparece 

na Europa Ocidental do século XIX, em particular na França. Não há uma unidade 

em torno dos modernos intelectuais oitocentistas. Eles podem ser conservadores, 

liberais, nacionalistas ou socialistas, etc. o que os une é o fato de utilizarem da 

escrita, do texto, enfim do “ato da fala” para se posicionarem frente à vida pública, 

seja mediado por linguagens específicas, como a literatura ou a ciência histórica, 

seja por meio de manifestações abertamente políticas.16 

 

 
15 ROUSTON Junior, E. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a criação de um símbolo nacional. 

Oficina do Historiador, v. 2, p. 34-50, 2010, p. 38. 
16 SCHNEIDER. op. cit., p. 14. 

http://lattes.cnpq.br/8825496162971987
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  A questão levantada por Schneider, ao procurar entender as posições tomadas por 

alguns homens de letras do país no século XIX, como foram os casos de Sílvio Romero e 

Euclides da Cunha, deixa entrever que as pessoas na categoria de intelectuais foram 

indivíduos que, ao dominarem o poder da leitura, da escrita e da fala não se limitaram à 

reclusão em uma “torre de marfim”. A postura dos intelectuais do período era a de 

engajamento frente à realidade, buscando respostas para as questões do momento. 

 A fundação do IHGB se apresenta como emblema da transformação da realidade 

intelectual do país. O projeto civilizador defendido pelo Estado e pela elite brasileira do 

período não buscava construir uma nação onde seriam ausentes as referências estéticas ou 

teóricas. Parecia haver, sim, um projeto nacional que contribuiria para a formação da 

identidade (criando um elo entre as diversas regionalidades) e para a formação de um núcleo 

intelectualizado, que garantiria o protagonismo do IHGB. 

 Ao constatar a ânsia da elite política e intelectual, Lucio Tadeu Mota demonstra que o 

projeto passaria por constante comparação e busca por um referencial europeu: 

 

Nesse sentido, é correto afirmar que o processo de construção da nação brasileira, 

que se acirrou no II Reinado, estava também arraigado em valores ideológicos e 

colonialistas, influenciados pelos moldes europeus de superioridade quanto à 

organização das nações e quanto aos aspectos culturais da raça branca que lá 

predominavam.17 

 

 A construção da nacionalidade brasileira foi um projeto que teve a Europa como Norte 

para o fazer-se de uma história nacional, buscando referências teóricas no Velho Mundo. 

Essas referências diriam respeito à escrita da história do Brasil, ao estabelecimento de 

critérios para a delimitação da identidade dos brasileiros, com base em uma visão racista 

sobre os indivíduos que formavam a sociedade. Escritores como Francisco Adolfo de 

Varnhagen e Sílvio Romero foram expoentes dessas intenções, com diferentes visões sobre os 

critérios para construir a identidade nacional, mas que se aproximavam ao terem o propósito 

de analisar historicamente o passado “nacional”. 

Em meio a esses anseios e disputas, a maior intensidade de discussões para se 

construir uma possível história nacional de caráter identitário deu-se principalmente no II 

Reinado (1840-89). Nesse contexto, o Estado nacional no Brasil, mesmo já tendo passado 

 
17  MOTA, Lúcio Tadeu. A Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) e as populações 

indígenas no Brasil do II Reinado (1839-1889). Diálogos, Maringá, v. 10, n.1, p. 118-142, 2006, p. 121. 
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algum um tempo desde a independência política, via-se diante de graves problemas a serem 

solucionados. 

D. Pedro II assumiu em meio a um cenário traumático para a política de centralização 

do Estado. Ao longo do reinado de seu pai, D. Pedro I (1822-1831), durante o período 

regencial (1831-1840) e no começo do II Reinado, o Brasil viu a sua unidade territorial 

ameaçada pelos conflitos que tensionavam e criticavam a centralização do poder no Rio de 

Janeiro, como foi o caso da Guerra da Cisplatina (1825-28), região do atual Uruguai; da 

Confederação do Equador (1824), em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará; da 

Farroupilha (1835-45), no Sul do país; da Sabinada (1837-38), na Bahia; e o caso da 

Revolução Praieira (1848), novamente em Pernambuco. As lembranças e o presente atingiam 

a governabilidade por D. Pedro II. 

Para conseguir estabelecer uma relativa normalidade no território, D. Pedro II optou 

por fazer uma série de viagens pelo interior do território, o que simbolizaria uma proximidade 

do líder político com os diferentes grupos sociais e elitistas que formavam o Brasil à época. O 

primeiro local escolhido foi a província de Pernambuco, em 1859, onde D. Pedro II 

aproveitou para se aproximar das histórias da região, o que demonstrava o seu interesse não 

só por entender as histórias que formavam os Brasis, mas é um indicativo da visão do 

imperador de ser atraído por um pensamento científico e de curiosidade. 

A sua visita a Pernambuco, e o interesse pela História, levaram o imperador a procurar 

se aprofundar mais na história local, chegando a participar de visitas a regiões que foram 

palco de batalhas entre os luso-brasileiros e os holandeses. Em uma dessas visitas, pelo que 

conta Evaldo Cabral de Mello, o imperador chegou a encontrar resquícios de peças militares e 

de um cachimbo18. Uma demonstração de que o interesse sobre o passado local, que poderia e 

deveria ser usado para a construção da história nacional, não poderia ficar preso apenas aos 

livros sobre o momento, mas a posse de um “suvenir” era um atrativo importante para se 

lembrar do local e ter um pedaço do passado local. 

Ao mesmo tempo em que D. Pedro II fazia percursos por lugares de importância para 

a história pernambucana, recolhendo fragmentos de balas entre outros objetos, o imperador 

chegou a se aventurar em elaborar um possível trajeto sobre os caminhos percorridos por 

Fernandes Vieira. 

 
18 MELLO, Evaldo Cabral de. op. cit. p. 38. 
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No século XIX, o gosto e os métodos do antiquário reaproximavam o texto histórico 

e a concreção topográfica. D. Pedro II teve a pachorra de traçar um mapa do 

itinerário percorrido por Fernandes Vieira nos primeiros dias da insurreição luso-

brasileira.19 

 

A viagem do imperador para a região de Pernambuco deve ser entendida para além 

dos interesses políticos ou da mera visita turística à região. A atitude de D. Pedro II em visitar 

Pernambuco, bem como suas ações de demonstração de interesse sobre a história local 

acabavam contribuindo para a formação do projeto de nacionalidade almejado.  

Além do imperador ter uma clara inclinação para a curiosidade de cunho científico e 

acadêmico, a sua busca por visitar locais de importância histórica local implicava, mesmo que 

indiretamente, na preocupação dos pesquisadores próximos ao projeto nacional em dar 

significativa atenção para essas histórias locais e, se possível, aproximá-las do projeto mais 

amplo, que era o da identidade nacional. 

Ao mesmo tempo em que o projeto identitário ajudaria a colocar fim aos conflitos 

provinciais, a construção de uma história nacional que alcançasse os agentes sociais brancos, 

índios e negros também auxiliaria as autoridades do Império a se posicionar frente aos países 

vizinhos, especificamente os países da Bacia do Prata (Uruguai, Argentina e Paraguai). Como 

salientou Manoel Luís Salgado Guimarães: “No movimento de definir-se o Brasil, define-se 

também o outro em relação a esse Brasil”20. 

A construção de uma nacionalidade brasileira alicerçada pelas pesquisas do IHGB 

contribuiu para que o Império brasileiro e seus vizinhos, que herdaram os conflitos no Prata 

desde os tempos coloniais, se posicionassem uns frente aos outros. Além de divergências 

econômicas com os vizinhos, também causava certo repúdio à elite política brasileira o fato de 

serem repúblicas e já terem debatido a questão da escravidão em seus territórios, questões 

caras à elite brasileira do XIX que, como observamos, preservava aspectos do período 

colonial que lhe asseguravam seu status e o acesso ao poder no Estado nacional. 

A formação de uma “civilização” brasileira que ajudasse a solucionar conflitos 

internos e contribuísse para a legitimação dos interesses frente aos vizinhos passou pela 

definição de quem deveria ser entendido como brasileiro. A identidade deveria caracterizar 

quem eram os índios e de que maneira eles contribuíram para a formação da sociedade 

 
19 Idem. Ibidem, p. 39. 
20 GUIMARAES, M. L. L. S. Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o 

projeto de uma História nacional. Estudos Históricos, v. 1, n.1, 1988, p. 6. 

http://lattes.cnpq.br/6886787812633421
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brasileira. A vitória intelectual do movimento romântico indigenista, representado por figuras 

como Gonçalves Dias e José de Alencar, ajuda a entender porque o primeiro passo para se 

buscar uma “brasilidade” passou pela exaltação dos povos originários e sua aproximação com 

o europeu, simultaneamente levando à marginalização dos negros. 

Podemos entender como um dos interesses pelo índio ao levarmos em conta que tal 

agente levava à elaboração de uma visão que, se não era o ideal para formar a identidade dos 

brasileiros, pelo menos não caia na necessidade de comparação com a figura do negro que era 

visto pelas lentes da inferioridade racial e estigmatizado pela escravidão.  

Foi a partir desse momento que os institutos históricos se apresentam como 

instrumentos importantes para a legitimação histórica do Brasil. Uma legitimação que 

sustentaria não apenas a ideia de sociedade brasileira, mas também amparada pela ciência na 

construção do Estado-nação na antiga América portuguesa. 

Como já foi notado, o primeiro a despontar com tais objetivos foi o IHGB, sediado no 

Rio de Janeiro, sede da Corte imperial. O Instituto foi fundado em 1838, originado da 

Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN), criada em 1827 e que tinha como 

objetivo incentivar o desenvolvimento do setor agrário do país21. A fundação do IHGB na 

capital do Império é um indício de que o projeto ao qual ele se propunha seria a criação de 

uma narrativa unificadora sobre a História do Brasil, bem como seria responsável por recolher 

documentos regionais relevantes para que assim fosse possível, em uníssono, a elaboração de 

uma teoria acerca da formação do país. 

O Instituto seria a entidade eleita pelo Estado brasileiro para elaborar uma história 

oficial do país. O IHGB passou a ser entendido como órgão oficial, ao construir uma relação 

de simbiose com o Estado imperial: 

 

No interior desse espaço marcado por uma teia de relações pessoais, outro aspecto 

comum se sobressaí: o papel central do Estado e sua vinculação ao círculo ilustrado 

imperial. Assim, analisando o perfil dos 27 sócios fundadores, nota-se que, entre 

eles, 22 ocupavam posições de destaque na hierarquia interna do Estado.22 

 

 A raiz do Instituto estava na completa aproximação entre os poderes político, 

econômico e intelectual. A construção de uma história oficial do Brasil passaria a ser ditada 

 
21 SCHWARCZ, op. cit., p. 131-32. 
22 Idem, Ibidem, p. 133. 
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pelo mesmo grupo que historicamente sempre estivera próximo ao poder político, já que os 

integrantes da agremiação seriam selecionados em razão das relações sociais que possuíam ou 

acabariam construindo ao longo de suas trajetórias.  

 Schwarcz deixa evidente o elitismo dos que administram a escrita de uma “História 

oficial” do Brasil, ao analisar aqueles que se prontificaram a organizar a empreitada do IHGB 

bem como os responsáveis pela escrita23. Com verbas provenientes do Estado e de generosas 

doações de filiados ou interessados, a construção de um passado comum aos integrantes do 

território denominado Império do Brasil ficaria sob responsabilidade de homens inseridos na 

política institucional do país: 

 

Coube, portanto, aos presidentes, enquanto políticos influentes, e aos secretários e 

oradores, como intelectuais respeitados, o papel de imprimir ao IHGB sua principal 

feição: a de um estabelecimento voltado para uma produção unificadora e 

estreitamente vinculada à interpretação oficial fosse ela qual fosse.24 

 

A elaboração de uma História nacional, que acabaria aglutinando aspectos das 

histórias regionais, resvalando no assunto central deste trabalho: o período da ocupação 

holandesa nas “capitanias do norte” da América portuguesa, entre 1630 e 1654 - Pernambuco 

em particular. Além de se ater à construção de uma nacionalidade centrada nas figuras do 

índio e do colonizador, os autores vinculados ao IHGB buscaram entender momentos-chave 

da história colonial que, além de serem potencialmente significativos para uma pretendida 

História nacional, mexiam com o aspecto das identidades regionais.  

A busca por narrativas sobre esses acontecimentos foi uma tentativa de trazer as 

regionalidades para o interior de um discurso histórico unificado de uma história nacional, 

bem como demonstrar que os períodos conturbados pelos quais Brasil passou na primeira 

metade do século XIX deveriam ser deixados de lado. Agora, tratava-se de novos tempos e de 

um novo Estado, controlado por um novo governante, visando a construir uma nova realidade. 

Na ânsia de construir uma integração regional havia espaço para certo regionalismo, 

como notado a partir de 1862, quando foi fundado o Instituto Arqueológico e Geográfico 

Pernambucano (IAGP), surgido como objetivo de preservar e expandir o conhecimento sobre 

 
23 Idem, Ibidem, p. 134-42. 
24 Idem, Ibidem, p. 141. 
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a história regional25. O destaque para essa instituição se explica pelo tema central deste 

trabalho e pelas conexões construídas entre o IAGP e o IHGB na elaboração de uma História 

do Brasil Holandês e a maneira como a ocupação holandesa dialogava com a construção de 

uma História nacional.  

Ao ser fundado com claros objetivos de preservar a História pernambucana, o IAGP 

também marcava posição frente às atividades desenvolvidas no IHGB. Em alguns pontos, o 

instituto pernambucano assemelhava-se à própria estrutura do Instituto sediado no Rio de 

Janeiro. A proximidade com o IHGB se dava, principalmente, na composição do corpo de 

associados e na maneira como eram escolhidos seus integrantes.  

Assim como o IHGB, o IAGP foi fundado por membros que se aproximavam ou 

compunham o poder político local26. Homens que simbolizavam os poderes oligárquico e 

agrário que marcavam a região desde a época colonial. Sobre a forma de ingressar na 

instituição, Schwarcz destaca a ausência de parâmetros ligados à produção científica: 

 

Ou seja, para se tornar membro efetivo do IAGP não era necessária qualquer 

comprovação de trabalho científico ou mesmo competência intelectual, bastava a 

apresentação formal do candidato por parte de algum sócio. Radicalizavam-se, 

portanto, características já presentes no IHGB, mas que nesse caso apareciam ainda 

mais explícitas.27 

 

A existência de um instituto em Pernambuco – até o século XIX uma das mais 

importantes e ricas regiões do Brasil – era uma evidência de que a realidade até então 

vivenciada pela elite local não era mais a mesma de tempos anteriores. A decadência do 

açúcar e a proeminência das províncias do Centro-Sul (principalmente após a mineração do 

século XVIII e a partir da produção cafeeira) levaram a elite pernambucana a se manifestar 

frente às mudanças. 

 A fundação do IAGP era um sinal claro da intenção de resguardar, pela História local, 

o papel da província na história do Brasil, bem como sua atuação como agente opositor às 

políticas imperiais que desagradavam sua elite local, como foi demonstrado nos eventos de 

1817, 1824 e 1848. 

 

 
25 SCHWARCZ. op. cit., p. 155-157. 
26 Idem, Ibidem, p. 154. 
27 Idem, Ibidem, p. 155. 
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Religião e patriotismo apareciam como elementos fundamentais na representação do 

pernambucano; atributos como valentia, abnegação e patriotismo passam a constituir 

adjetivações suficientes para a formação da identidade.28 

 

 O caráter identitário que se procurou construir, reforçar ou manejar estaria a cargo da 

elite local, que assumia a administração do Instituto. A mesmo tempo, lançaria olhares para o 

nativismo pernambucano no momento em que os luso-brasileiros pegaram em armas com o 

intuito de expulsar os holandeses do território e assim instituir a Restauração como mito 

fundador da identidade pernambucana29. A construção da identidade pernambucana, além de 

ser fundamentada na história do Brasil holandês, estaria envolta em um cenário de declínio 

econômico e político da elite regional frente ao poder centralizado no Rio de Janeiro. Esse 

cenário levou a uma aliança entre conservadorismo político e regionalismo30. 

 O IHGB, na figura dos intelectuais que formaram o seu corpo de filiados, tinha a 

função de reunir em uma História oficial. De outra parte, as características locais de um vasto 

Brasil apresentavam-se como afastamentos entre as regiões do Império. Sobre a elaboração 

dessa História oficial recaíam os métodos específicos de escrita: 

 

A fundação do estabelecimento estava, portanto, colada à necessidade de se elaborar 

a versão pernambucana da história oficial, para evitar que ela fosse escrita a partir de 

critérios estranhos, tais como os que haviam sido sugeridos por Varnhagen em sua 

História geral do Brasil.31 

 

 O IAGP não esteve apartado dos debates sobre a formação racial brasileira. A busca 

pelo passado histórico nas lutas contra os holandeses foi levada a cabo por autores que se 

aventuraram a definir a “raça brasileira”, fazendo uma defesa do embranquecimento. Um 

debate que além de se escorar em teorias racistas de valorização dos brancos, não desprezava 

a miscigenação e o mestiço como meios para se alcançar o topo da evolução32. 

 Diferentemente do que podemos constatar ao estudar o caso da formação do IHGB e 

de outros institutos voltados à produção de conhecimentos sobre o passado regional em 

diálogo com a “história oficial” do Brasil – como o Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo, fundado em 1894 –, o caso do IAGP também se inseria em um cenário de valorização 

 
28 Idem, Ibidem, p. 158. 
29 Sobre a formação do nativismo pernambucano, ver: MELLO, Evaldo Cabral de. op. cit. 
30SCHWARCZ. op. cit., p. 162. 
31 Idem, Ibidem, p. 163. 
32 Idem, Ibidem, p.158-161. 
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do cientificismo e de uma exaltação do passado local que contribuiria para a formação da 

nação. Porém, o cenário de Pernambuco e do Nordeste de forma geral não era o mesmo 

vivenciado pelo IHGB e as elites do Centro-Sul. 

 O Centro-Sul sediava os símbolos do poder político do momento: o Rio de Janeiro era 

a capital e de lá emanavam as decisões imperiais; também de lá as elites da região se 

mostravam responsáveis e detentoras do poder econômico, proveniente do café. Se a elite do 

Centro-Sul procurava associar seus interesses com os do Estado-nação, usando sua influência 

junto ao imperador, a elite pernambucana também procurava demonstrar sua importância para 

ser respeitada e notada pelo poder central. 

Pela narrativa histórica regional, expressada pelos membros do Instituto Arqueológico 

e Geográfico Pernambucano, ficava claro que a história do Brasil e a fundação da identidade 

nacional passava, obrigatoriamente, pela história de Pernambuco e dos pernambucanos que 

lutaram contra as forças da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais (WIC) entre os anos 

de 1644 e 1654 e até em momentos anteriores à Insurreição Pernambucana. 

1.2 - A construção de um passado nacional para além do IHGB 

A construção de um passado nacional brasileiro não se resume ao âmbito do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. A elaboração de uma história nacional, promovida por um 

Estado brasileiro recém-independente e que buscava seu lugar entre as nações politicamente 

autônomas no continente americano, envolveu um conjunto de ações que buscavam legitimar 

a nação a partir de suas características históricas. 

A construção intelectual do projeto nacional brasileiro do século XIX não se restringia 

aos pesquisadores e historiadores do IHGB. Em uma sociedade marcada por desigualdades de 

todos os tipos – social, racial, econômica e política –, a existência dessas barreiras poderia ser 

um grave empecilho para se colocar em prática um projeto identitário. Porém, o fim desse 

cenário de profunda desigualdade não estava no horizonte da mesma elite que projetava a 

construção da identidade nacional. Mas havia o interesse de construir e divulgar o sentimento 

nacionalista que emanava da elite letrada entre aqueles que não dominavam o conhecimento 

da escrita. 

O status quo deveria ser mantido. Com a independência e a formação do Estado 

brasileiro, as dificuldades e a realidade herdada da época colonial não seriam extintas do dia 
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para noite e um anseio de seguir um modelo democrático de participação popular na formação 

do Estado não estava em pauta. 

Sílvio Romero foi um dos intelectuais que buscou compreender a manutenção de uma 

realidade que impedisse mudanças bruscas na sociedade brasileira. Em busca de respostas 

para o atraso brasileiro em relação aos países ditos civilizado, ele afirmou: 

 

O fenômeno é explicável: o povo educado, como um rebanho mole e automático, 

sob a vergasta do poder absoluto, vibra pelos governadores, vice-reis, capitães-

mores e pelos padres da Companhia; povo flagelado por todas as extorsões, nunca 

fomos, nem somo ainda, uma nação culta, livre e original.33 

 
 

As diferenças de toda ordem deveriam ser preservadas para que a condução do 

processo de independência e o próprio controle do país não fugissem do controle da elite 

nacional 34 . Nesse contexto, coloca-se uma questão pertinente: como seria possível a 

construção de um projeto identitário nacional que não envolvesse um reforço do Estado para 

promover o acesso da população na compreensão desse mesmo projeto? 

Em uma população majoritariamente analfabeta, fenômeno que atingia até mesmo os 

indivíduos oriundos da elite, a construção de uma história nacional fundamentada apenas na 

escrita ditada pelo IHGB poderia fracassar desde o princípio. Isso porque não atenderia ao 

conjunto da população, e a busca por unidade não seria possível pela dificuldade em se 

entender a pretensão de um processo de formação da identidade brasileira. Não devemos 

descartar por inteiro o interesse de se escrever uma história nacional à qual apenas a elite 

letrada tivesse acesso e pudesse entender os caminhos para se construir a nação enquanto 

portadora de um certo passado. 

Nesse objetivo de não se destacar por completo o interesse em se construir uma 

história nacional a partir da escrita, que somos levados a entender que as narrativas históricas 

do século XIX, tomando como princípio a dificuldade do acesso ao conhecimento ou pesquisa 

letrada, se propôs a, pelo menos, torna-la mais atrativa e “chocante”, mesmo que para os 

poucos membros da sociedade que sabiam ler e escrever. A formulação de uma interpretação 

 
33 ROMERO, Silvio. História da literatura brasileira. Tomo I. Rio de Janeiro: Ed Imago. 2001, p. 143. 
34 Os processos de ruptura, e construção de uma nova realidade política, econômica ou social, no que se refere à 

história brasileira, fazem com que uma das máximas usada para entender o processo de “abertura” política ao 

longo do Governo Geisel (1974-79) se mostre presente em vários momentos da história nacional: “Lenta, 

gradual e segura”. 
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sobre o passado, a partir dos textos do IHGB ou de demais historiadores, acabaria por 

aproximar a construção do passado como uma ideia de “espetacularização” do fato. 

Ainda mais em um momento, como o século XIX, em que as sociedades buscavam 

construir espaços para a preservação e exposições de objetivos que remetiam ao passado, já 

não mais “palpável”, a escrita da História se viu obrigada a se aproximar de um caminho para 

também atrair a atenção do indivíduo que era visto como agente dessa sociedade. Como 

afirmou Eduardo Wright Cardoso: “A história em contato e diálogo com essas formas adquiri 

o caráter de um espetáculo.35 

Porém, no Império, pode se verificar um duplo movimentos para a construção de uma 

identidade nacional. De um lado, haveria a ação do IHGB e de seu quadro de associados com 

a função de buscar nas diversas regiões do país as características históricas de cada uma delas, 

além de elaborarem uma produção histórico científica sobre essas histórias. O resultado seria 

publicado, principalmente, na Revista do próprio Instituto, canal para a divulgação da História 

nacional. Já o segundo movimento envolvia a necessidade em se materializar a nacionalidade 

não apenas por meio de palavras, mas também pela produção visual artística, consubstanciado 

em um projeto de pintura iniciado a partir da vinda da família real portuguesa para o Rio de 

Janeiro e conhecido como pintura histórica. 

O sentimento identitário deveria ser atingido, entre outras formas, pela elaboração de 

obras artísticas que demonstrariam, pelas forças das imagens, o passado histórico “nacional” 

referente a acontecimentos das diferentes regiões do país. Uma elaboração que não buscasse 

aprofundar as diferenças existentes, mas que transmitisse a mensagem de que os 

regionalismos não eram o mais importante na medida em que havia um único país, com uma 

única história que seria escrita pelas instituições reconhecidas pelo Estado centralizado na 

capital, o Rio de Janeiro. 

A Academia Imperial de Belas Artes se destaca justamente nesse momento em que a 

explicação da identidade brasileira seria retratada não apenas pela pena do historiador, mas 

também pelo pincel e a tinta dos artistas de destaque no período. Eram os casos de Victor 

Meirelles e Pedro Américo, por exemplo. 

 
35 CARDOSO, Eduardo Wright. A história como pintura: da dimensão pictórica à textual na historiografia 

francesa da primeira metade do século XIX. HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA, v. 12, p. 170-197, 2019. p. 181-

182. 
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Com o aporte dos membros do IHGB e da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), 

o projeto de identidade nacional brasileira poderia preservar algumas das especificidades 

históricas das regiões que formavam o país e também tentar impor a toda sociedade a sua 

interpretação sobre a história “nacional”.  

Uma interpretação que colaboraria para que não houvesse um abalo nas estruturas 

vindas do período colonial e que mantiveram quase inabaladas após 1822. Uma interpretação 

que buscasse naturalizar as características da sociedade brasileira e explicar que as diferenças 

raciais, sociais, econômicas e políticas nada mais eram do que parte do processo pelo qual a 

nação deveria passar para firmar sua independência, distante dos seus vizinhos republicanos, 

em esfacelamento territorial e à caminho da condição de barbárie. 

No IHGB e na AIBA iriam ser elaborados um discurso uníssono sobre o passado 

brasileiro, sendo ambas condutoras do processo de formação da identidade nacional. As duas 

instituições construiriam o passado, selecionando os momentos a serem exaltados dentro da 

nova nação e os que deveriam ser esquecidos ou, ao menos, subsumidos. Os pintores 

cumpririam a função de historiadores, ou seja, para a (re)construção de um determinado 

período, o artista deveria não apenas inventar as disposições dos cenários retratados como 

fruto apenas da sua imaginação, mas pesquisar sobre o tema a ser objeto da pintura. 

Uma atitude que não se restringia apenas a esse grupo, que buscava construir uma 

interpretação sobre o passado brasileiro. A construção do passado deveria ser encarada como 

um trabalho sério, passando longe de achismos e da livre inciativa criativa, seja por parte dos 

pesquisadores ligados à escrita ou dos pintores, que também desempenhavam uma função de 

pesquisadores, mas voltados para a construção de imagens “sobre a tela”. Como salientou 

Eduardo Wright Cardoso: “A pintura da história, pois, não pode ser elaborada apenas com 

documentos já impressos ou publicados”.36 

A elaboração das cenas referentes a eventos históricos deveria vir acompanhadas de 

complexas pesquisas sobre o acontecimento que se propunha colocar em cores na tela. Não 

eram incomuns as pesquisas nos arquivos regionais e no IHGB, bem como o trabalho de 

campo para se ter uma ideia quase exata da geografia do local do acontecimento referido. Isso 

se passou, por exemplo, com Pedro Américo, ao buscar expressar a Batalha do Avaí, e com 

Victor Meirelles, ao buscar colocar na tela a Batalha dos Guararapes.  

 
36 Idem, Ibidem. p. 187. 
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Além de realizarem pesquisar em arquivos e bibliotecas, os pintores construíam uma 

ação de viajantes, onde buscavam “dissecar” ao máximo dos espaços, arquivos e bibliotecas 

que frequentavam para buscar retratar, o mais fiel possível, o fato analisado ou retratado. 

 

O pintor realizava croquis e, mais tarde, realizava a sua pintura em ateliê ou na 

rotunda. A pintura era resultado de uma pesquisa sobre os personagens, os cenários, 

incluindo detalhes da indumentária, as armas, as horas do dia, a tonalidade da pele, 

os gestos. Muitas discussões ocorriam no século XIX sobre se determinados detalhes 

expostos na obra seriam ou não verdadeiros.37 

 

As raízes da AIBA não haviam sido lançadas no processo de independência do Brasil 

ou nos projetos de nação que visavam a instituição como meio para legitimar o poder ou o 

projeto identitário. A existência de um projeto de academia de artes plástica no Brasil teve sua 

idealização no momento em que a família real portuguesa esteve no Brasil (1808-21), com a 

iniciativa de D. João VI em colocar em prática um projeto de remodelamento da cidade do 

Rio de Janeiro. Para isso, a Coroa promoveu a vinda de uma Missão Artística formada por 

artistas e arquitetos franceses38. 

O primeiro passo na criação de uma academia brasileira de Belas Artes se deu com a 

publicação de um decreto em 1816. Porém, a fundação efetiva da Academia aconteceu apenas 

em 182639, quando o cenário brasileiro já não contava mais com a família real portuguesa, 

pelo menos enquanto representante de um Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nessa 

altura, o Brasil acabara de ter sua independência reconhecida pela antiga metrópole. 

O processo de maturação da AIBA e sua importância para o cenário político e social 

brasileiro passaram a ter maior peso no período em que a instituição foi administrada por 

Félix-Émile Taunay (1834-51), filho de Nicolas-Antoine Taunay, um dos artistas da comitiva 

artística francesa no período joanino, e Manuel de Araújo Porto Alegre (1854-57). Foi nesses 

dois momentos que as artes plásticas produzidas no Brasil começaram a ganhar um 

entendimento profissional, e uma de suas ações legitimadoras era elaborar obras com 

temáticas “nacionais”, voltada para temas históricos e indianistas. 

 
37 COELHO, Mario César. Os Panoramas perdidos de Victor Meirelles: aventuras de um pintor acadêmico na 

modernidade. 2007. 167f. Tese (Doutorado em História). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, 2007, p.79-80. 
38 Sobre o tema, ver: SCHWARCZ, L. K. M.; O sol do Brasil. Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos 

artistas franceses na corte de d. João. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008; TREVISAN, Anderson 

Ricardo. Debret e a Missão Artística Francesa de 1816: aspectos da constituição da arte acadêmica no Brasil. 

PLURAL (SÃO PAULO. ONLINE), v. 14, p. 9-32, 2007; DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica 

ao Brasil. São Paulo: Martins; Brasília: INL, 1975. 
39 PEREIRA, Sonia Gomes. “Revisão historiográfica da arte brasileira do século XIX”. Revista IEB, v. 54, p. 87-

106, 2012, p. 94/ CHRISTO. M. C. V.A pintura de história no Brasil do século XIX: Panorama introdutório. 

Arbor (Madrid. Internet), v. CLXXXV, p. 1147-1168, 2009, p. 1153. 

http://lattes.cnpq.br/3246688180226963
http://lattes.cnpq.br/0855602056725085
http://lattes.cnpq.br/0855602056725085
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Na administração de Félix-Émile Taunay, a Academia deixaria para trás as 

turbulências que opuseram artistas franceses e portugueses no tempo da Missão Francesa e 

buscava consolidar sua referência artística na École des Beaux-Arts de Paris40. Com essas 

mudanças, houve um interesse maior sobre a Academia Imperial de Belas Artes, notadamente 

a vinda e participação mais intensa de brasileiros que tinham o ensino artístico europeu como 

referência, como foi o caso de Porto Alegre, e uma maior proximidade entre o IHGB e a 

AIBA, já que alguns dos membros do Instituto também eram membros da Academia, como 

também eram os casos de Taunay e Porto Alegre. 

A construção de um corpo artístico brasileiro que buscasse recuperar as características 

naturais e culturais do Brasil foi fortemente influenciada pela figura de Jean-Baptiste Debret 

(1768-1848), artista que veio ao Brasil patrocinado por D. João VI juntamente com o grupo de 

artistas franceses integrantes da Missão Artística Francesa. Habituado a realizar pinturas com 

temáticas cívicas, Debret lecionou na Academia até o ano de 1831, quando decidiu voltar para 

a França. Tempos depois de encerrada da Missão Artística Francesa, o estilo que Debret 

impunha às suas obras acabou resvalando na maneira como seus alunos procuraram também 

desempenhar seus ofícios enquanto pintores históricos no Brasil do século XIX. 

Nessa busca por entender o funcionamento da AIBA e sua relação com a construção 

de uma identidade nacional, podemos concordar com Maraliz Christo que foi sob a 

coordenação de Manuel de Araújo Porto Alegre que o projeto nacionalista atingiu com maior 

intensidade o cerne da produção artística da Academia: 

 

Araújo Porto Alegre, como professor e diretor da AIBA (1854-57), advoga que a 

arte brasileira deveria seguir estilos europeus, visando incluir-se no rol das nações 

civilizadas, porém privilegiando temática que valorizasse a paisagem e os feitos 

históricos do Império.41 

 

 A ideia que a AIBA queria reproduzir, em conformidade com o projeto de construção 

da identidade nacional, era que o Brasil, enquanto país independente e com características 

culturais e naturais caras à sua sociedade e ao Estado, deveria ter como centro referencial a 

Europa e seu pensamento artístico. Porém, o destaque às peculiaridades do território e dos 

indivíduos que passariam a ser entendidos como “brasileiros” deveriam ser usados para 

 
40 CHRISTO. op. cit., p. 1153. 
41 CHRISTO. Apud. Squeff, 2004, p.1154. 
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demarcar a distinção em relação aos países republicanos vizinhos e contribuir para o 

escalonamento da sociedade42.  

Em vias de regra, a arte deveria ser usada para transmitir uma ideia de constante 

“progresso” que acabaria levando o Brasil à tão sonhada civilidade que os países europeus já 

usufruíam. Por isso, era fundamental ter a Europa como guia nesse projeto identitário. 

As críticas e a visão artística que Porto Alegre construía deixavam clara a preocupação 

em promover um contato e uma união constantes entre História e Arte. Era pelos dois 

caminhos que a construção de uma “verdadeira” nacionalidade e nação brasileira existiriam. 

 

Essa união pode ser pensada por dois caminhos. O primeiro centra-se na própria 

concepção de “obra de arte”, que deveria ser antes de tudo uma obra histórica, não 

somente por pertencer ao seu tempo, mas principalmente porque caberia à história o 

papel de civilizar os homens por meio dos exemplos do passado. A arte, a serviço da 

história, tornava-se instrumento fecundo ao esclarecimento e ao progresso da 

humanidade. O segundo entende que a história possibilita estabelecer uma linha 

evolutiva no tempo, por meio da criação de marcos históricos.43 

 

Os caminhos da união entre História e Arte entram em conformidade com o 

pensamento historiográfico do século XIX44 e com os interesses do Estado imperial brasileiro. 

Ou seja, reforçam uma das máximas de alguns historiadores, que entendiam ser a história a 

mestra da vida. A partir do conhecimento sobre o passado seria possível seguirmos outros 

caminhos ou mantermos algumas estruturas do passado que se mostravam eficientes para 

aqueles que controlavam as instituições do Estado. Por outro lado, percebe-se o interesse do 

Estado, ao pretender criar um sentimento de pertencimento nacional, de selecionar qual 

passado poderiam legitimar o poder do imperador sobre os indivíduos e territórios 

reconhecidos como pertencentes ao Brasil, mantendo o status quo inalterado. 

Nessa lógica, faz-se necessário lembrar que na AIBA se produzia pintura histórica. O 

gênero artístico era dos mais valorizados no período, por fazer menção aos demais gêneros 

artísticos e por abordar temas caros à história das civilizações45. A elaboração de pinturas com 

temáticas históricas tinha o intuito de despertar, em quem acessasse essas obras, uma sensação 

 
42 CASTRO, I. P. “Pintura, memória e história: a pintura e a construção de uma memória nacional”. Revista de 

Ciências Humanas (Florianópolis), v. 38, p. 335-352, 2005, p. 337-38. 
43 Idem, Ibidem, p.338. 
44 Sobre a aproximação entre História e Arte, mais uma vez chamo a atenção para o texto de Eduardo Wright 

Cardoso, op. cit., 2019. 
45 CASTRO, I. P. op. cit., p. 340. 
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de pertencimento a uma história nacional em que eram narradas passagens exaltadoras dos 

“fundadores” do Brasil.  

O impacto das obras reforçaria a ideia-força de que, mesmo com as diferenças 

regionais e as realidades marcantes do Brasil desde a sua formação, havia um ponto a 

aproximar tudo: a identidade comum, construída por um poder centralizado na figura do 

imperador. 

O imaginário/ideal heroico e identitário que as obras patrocinadas pelo Império e 

elaboradas pelos artistas da AIBA teriam a intenção de despertar uma identificação nacional 

mais do que local. As elites locais e a população como um todo deveriam ter em mente que o 

cenário nacional estava fundamentado numa busca constante por civilidade. 

Com Manuel de Araújo Porto Alegre, a Academia passou por uma nova reformulação. 

Conhecida com Reforma Pedreira, ela teve início em 1855 e se estendeu até o fim dessa 

gestão, mas com seus efeitos foram propagados até o fim do Império46: 

 

Tal reforma objetivava difundir a instrução e criar uma fiscalização das instituições 

de ensino existentes, além de unificar e centralizar a instrução nas mãos do governo 

central, de modo a adequar a nação brasileira ao modelo de civilização europeia, por 

meio da instrução pública. A difusão homogênea de valores e padrões de 

comportamento a partir de uma única matriz, ditada pelo Estado, poria fim aos 

“localismos” e serviria à consolidação de um sentimento de identidade.47 

 

Assim como o IHGB, embora em linguagem diversa, a AIBA se apresentava como 

produtora de uma História do Brasil condizente com os anseios do poder centralizado no Rio 

de Janeiro e construtora de um discurso uniforme sobre o passado nacional que deixava de 

lado os “localismos”. No intuito de educar as elites brasileiras e a sociedade como um todo, 

ambas as instituições foram usadas pelo Estado para assegurar a unidade territorial e social. 

Lembremos que o Brasil, após a independência, havia passado por momentos de tensão 

política e social.  

A elite, mais interessada em preservar a monarquia, buscou na produção de uma 

escrita da História e nos modos de se fazer artes plásticas ferramentas eficazes para manter a 

unidade a partir de um processo científico e educacional que, de certa maneira, ainda 

repercute na sociedade e no imaginário brasileiro. 

 
46 Idem, Ibidem, p. 342-344. 
47 Idem, Ibidem, p. 343. 
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As produções da AIBA e do IHGB estavam carregadas de uma dimensão didática, a 

escrita e a imagem serviam ao esclarecimento de seus cidadãos, pois gravavam em 

seus espíritos as virtudes de uma boa sociedade, ditadas, é claro, pela elite do 

Império.48 

 

No âmbito dessas discussões, destaca-se a busca por retratar e recolher o máximo 

possível de elementos que remontassem a formação da sociedade. Uma busca para obter os 

documentos e criar imagens sobre acontecimentos marcantes, a fim de forjar a formação da 

sociedade brasileira, apesar de esta ser inegavelmente marcada pela miscigenação de brancos, 

negros e indígenas. O ideal se aproximava do discurso de von Martius, que colocava no 

mesmo espaço, mas em posições diferentes, os três grupos. 

Relacionado a essa busca por legitimar o presente pelos acontecimentos do passado e 

tendo em vista que estes ajudassem a consolidar certa identidade nacional, em 1872 o pintor 

Victor Meirelles recebeu um pedido do ministro do Império, João Alfredo Correia de 

Oliveira. O pedido se deu após a desistência de Pedro Américo (1843-1905) em pintar a 

mesma temática, que se centrava num dos momentos mais emblemáticos da presença 

holandesa no Brasil (1630-54). O pedido consistia em pintar a Batalha dos Guararapes, a 

primeira, ocorrida entre os dias 18 e 19 de abril de 1648. 

A elaboração de Batalha dos Guararapes levou Victor Meirelles (1832-1903) a se 

vestir como um historiador com sede por ter acesso direto às fontes sobre os acontecimentos e 

ao próprio espaço físico do fato. Ao aceitar a encomenda do ministro, Meirelles, oriundo da 

então província de Santa Catarina, e já de reconhecido prestígio entre a elite brasileira (entre 

outros fatores para o eu prestígio, pois, no momento do projeto de elaboração do quadro, 

Meirelles era professor da AIBA). 

Meirelles viajou a Pernambuco para conhecer o local da batalha, viu antigos painéis 

votivos, acessou o arquivo do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano e leu 

História das lutas com os holandeses no Brasil49, de Varnhagen. Uma concepção de História 

que pretendia retratar os acontecimentos o mais próximo possível da realidade levou pintores 

como Meirelles e Américo a se verem como historiadores e a assumirem a responsabilidade 

na construção de uma interpretação da História do Brasil em conformidade com as pretensões 

 
48 Idem, Ibidem, p. 347. 
49 CHRISTO. M. C. V. op. cit., p.1155. 
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do projeto identitário imperial. A pintura de gênero histórico devia ter o poder de síntese em 

narrar um acontecimento em uma única imagem.50 

Ao observarmos a Batalha dos Guararapes de Victor Meirelles notamos, de início, 

que a obra não tem a intenção de retratar um enfrentamento entre bárbaros e civilizados, mas 

um conflito que exponha figuras entendidas como heroicas para o projeto nacional 51 . O 

quadro, que atualmente se encontra no Museu Nacional de Belas Artes, com 46 m² (500 X 

925 cm), coloca no mesmo cenário o pensamento intelectual que buscava na sociedade 

brasileira a coexistência entre as três raças. 

 

Meirelles não representou a violência e o horror da guerra, preferindo mostrar em 

sua tela de 46 m², o encontro feliz de heróis, como ele mesmo declara. Seu quadro é 

estático; a composição, intelectual e espiritualizada; suas figuras se movem com 

lentidão.52 

 

Na obra, não se constata um cenário de movimentação brusca ou uma onda de 

violência e horror no encontro das forças luso-brasileiras com as tropas da Companhia de 

Comércio das Índias Ocidentais (WIC). Se comparada com a Batalha de Avahy e Combate 

Naval do Riachuelo53, o cenário de Batalha dos Guararapes se mostra mais estático, com 

poucos movimentos bruscos e sem a demonstração de movimentos rápidos em um espaço 

marcado pelo caos que um conflito trás. A maneira como as personagens foram dispostas 

deixa clara a busca por destaque e exaltação de alguns personagens importantes dos dois lados 

do conflito. O centro do quadro destaca duas figuras relevantes na condução do conflito: 

André Vidal de Negreiros, um dos líderes da resistência luso-brasileira, e coronel holandês 

Pedro Keeweer. Enquanto Negreiros é retratado em cima do seu cavalo com uma postura de 

ataque, o coronel holandês foi retratado de forma fragilizada, se não rendida, por estar quase 

no chão, já que seu cavalo aparece como que abatido54. 

Fora a presença dos dois líderes, o quadro retrata vários soldados luso-brasileiros e da 

Companhia. O sentido de movimento que o pintor atribui aos personagens é de um 

 
50 COELHO, Mario César. op. cit., p.74. 
51 CHRISTO. M. C. V. op. cit., p. 1155. 
52 Idem, Ibidem, p. 1155. 
53 Para fins de curiosidade e localização das obras, a Batalha de Avahy se encontra, assim como a Batalha do 

Guararapes, no Museu Nacional de Belas Artes, já a obra Batalha Naval do Riachuelo se encontra no Museu 

Histórico Nacional. 
54 COLI, Jorge. Pedro Américo, Victor Meirelles, entre o passado e o presente. Caiana - Revista de Historia del 

Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte, v. 3, p. 1-8, 2013, p.3. 

http://lattes.cnpq.br/8931093916252127
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direcionamento da esquerda para a direita, um movimento que deixa entender um avanço 

luso-brasileiro que está, majoritariamente, localizado à esquerda da cena do quadro. Já nas 

partes central e à direita, é possível perceber a resistência holandesa por meio de lanças e 

espadas, mas sem muito sucesso, já que o coronel holandês é retratado quase que 

completamente caído e sob a pata direita do cavalo de Vidal de Negreiros. 

Quanto às outras personagens retratadas, identificamos as figuras de João Fernandes 

Vieira, português que contribuiu para a resistência ao longo da presença flamenga em 

Pernambuco; Antônio Dias Cardoso, sargento-mor das tropas luso-brasileiras, representado 

em movimento na mesma intensidade que Negreiros e Fernandes Vieira, porém a pé. Sobre 

Dias Cardoso há uma claridade acesa e ele porta uma espada, ainda que não esteja em posição 

de ataque.  

Também chama a atenção o grande número de negros que seguem o avanço liderado 

por Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros. Esses negros representam o terço de Henrique 

Dias, personagem que também aparece retratado a pé, no canto esquerdo da tela. A postura de 

Dias é de ataque, segurando uma espada com o braço direito, tendo no esquerdo um escudo 

levantado – o mesmo braço cuja mão ele havia perdido em uma batalha em Porto Calvo, em 

1637. No outro lado do quadro, surge Filipe Camarão, líder do terço indígena que auxiliou a 

resistência, em trajes europeus: um colete verde sobre uma camisa branca, sapatos e um 

chapéu com penas nas cores verde, amarela e vermelha. 

Claro que a retratação mais fiel possível do momento e do desenrolar da batalha 

estavam longe de serem conquistadas, mas o “frenesi” de tentar retratar a Batalha dos 

Guararapes da maneira mais fiel possível era quase que uma “clausula pétrea” para o ofício de 

um pintor que tinha como temática os fatos históricos. A vontade de retratar um fato que seria 

de grande importância para a formação da nacionalidade se encaixaria com o projeto 

identitário, assegurando, pelo uso da imagem, a disposição racial que deveria refletir a 

sociedade brasileira. 

Meirelles deu destaque para as ações dos homens brancos, jogando forte luz sobre 

eles, e dando um significativo destaque para a suas atuações, já que são retratados no centro 

do quadro. A valorização do homem branco evidência o pensamento da época, em se colocar 

o branco como protagonista dos acontecimentos, ação que não fugia do pensamento de uma 

parte daqueles que defendiam o projeto identitário nacional, de se colocar nas ações dos 

brancos o protagonismo de ser o responsável por levar a sociedade local à glória e à vitória. 
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Espanta o fato de a sociedade brasileira do período seguir uma ideia de exaltação da 

figura do indígena como ser importante para a formação da identidade nacional, mas na 

reprodução de uma das mais significativas batalhas do período colonial, como a batalha dos 

Guararapes, Meirelles não evidenciou a participação dos indígenas no conflito.  

Diferente da ausência dos indígenas, a participação dos negros foi notada, porém, 

marginalizada e com pouca incidência de luz sobre a região onde os negros são representados 

na tela. Não é de se espantar a marginalização da retratação da participação dos negros na 

batalha, mas chega a despertar certa curiosidade a reprodução da participação deles com mais 

notoriedade do que a quase completa ausência da figura de um indígena. 

O trabalho de Victor Meirelles se encaixa perfeitamente nas intencionalidades dos 

idealizadores do projeto identitário brasileiro. Como Mário César Coelho sintetizou: 

“Meirelles queria transformar o espectador em testemunha ocular, se aproximar de uma 

verdade que atravessasse a história”55.  

Batalha dos Guararapes reúne o que era mais precioso para se conseguir forjar o mito 

da identidade nacional, na visão da elite brasileira: a união entre as três raças formadoras, 

porém, cada uma no seu devido lugar. A obra resgata um passado histórico em que é possível 

explorar uma série de entendimentos que contribuem para a formação de uma unidade 

nacional, ao mesmo tempo em que contribuem para o reforço na ideia de continuidade de 

certos aspectos coloniais. 

A Batalha dos Guararapes é vista por alguns historiadores e foi e é entendida por uma 

parcela expressiva da sociedade brasileira como o momento de formação não só da identidade 

nacional, mas também como o momento de formação do Exército brasileiro 56 . Foi um 

acontecimento que levou os colonos a se unirem por um causa em comum, que foi expulsar os 

inimigos holandeses do território colonial português na América. 

Como demonstrou a própria historiografia produzida no IHGB no século XIX57, é 

problemática a ideia de que a Batalha dos Guararapes ou o processo da Insurreição 

Pernambucana (1645-1654) deva ser entendida como um apego incondicional dos colonos a 

 
55 COELHO, Mario César. op. cit. p, 80. 
56  Não por acaso, o dia 19 de abril é considerado o Dia do Exército, me clara referência à Batalha dos 

Guararapes, que aconteceu no mesmo dia. 
57 Assunto abordado no capítulo anterior, quando expomos os dados sobre as obras reproduzidas pela revista do 

IHGB e mostram que não há um consenso de que o sentimento nacional foi o motor para a Insurreição 

Pernambucana (1645-54). 
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um sentimento identitário e de fidelidade à Coroa de Portugal. José Antônio Gonsalves de 

Mello deixou claro ter havido o peso da ascensão de D. João IV ao trono lusitano na 

construção de uma resposta luso-brasileira à presença holandesa em Recife, mesmo com a 

postura da própria coroa portuguesa em evitar um conflito direto e aberto com os holandeses, 

aliados na Europa pelo reconhecimento da Restauração portuguesa pelos espanhóis. Mas após 

a saída do conde Maurício de Nassau da administração do Brasil holandês, a WIC, em 

situação financeira delicada, começou a cobrar os empréstimos que havia feito aos senhores 

de engenho da região. A maneira como os empréstimos vinham sendo cobrados incomodou a 

elite colonial endividada e nos ajuda a entender a “fidelidade” a Portugal58. 

Uma batalha do século XVII seria transformada, no século XIX, numa ferramenta para 

a construção da nacionalidade. Um marco pernambucano seria ressignificado pelo Império 

brasileiro como momento heroico da formação da nação e da sociedade brasileiras. A Batalha 

dos Guararapes, ao ser interpretada por Victor Meirelles, diz respeito a outro ponto importante 

para as pretensões do Império brasileiro, na medida em que podem remeter à presença das três 

raças em um mesmo evento da História “nacional”. 

Ao tomarmos a obra de Victor Meirelles e ao dedicar alguma atenção à disposição das 

personagens na tela, é possível construir uma ponte em que se ligam a exaltação às raças que 

formaram a sociedade brasileira, bem como a maneira como cada uma delas ocuparia seu 

lugar no cenário brasileiro do século XIX. Quase ao centro do quadro, posicionado sob 

significativa incidência de luz, está a figura de André Vidal de Negreiros. Ao fundo, distante 

da personagem em destaque, surge Fernandes Vieira, um português natural da Ilha da Madeira 

que alude à representação do branco ao longo das lutas para a reconquista do território. 

Às margens de todo protagonismo destinado aos atores brancos, no qual cabe também 

a figura de Dias Cardoso, quase que se nenhuma incidência de luz, encontram-se Henrique 

Dias, de um lado, e de Filipe Camarão, do outro. Em Batalha dos Guararapes, Meirelles 

anunciou o inevitável convívio entre brancos, negros e índios, mas ao mesmo tempo procurou 

atender àquilo que a elite brasileira procurava ver: as “raças inferiores” deram suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira no passado. No entanto, desde então, o 

protagonismo nos eventos memoráveis que a jovem nação brasileira precisava era atribuído 

aos brancos, havendo também em alguma medida a valorização do mestiço que, na concepção 

 
58 MELLO, J. A. Gonsalves de. Tempo dos flamengos. 4ª ed., Rio de Janeiro: Toopbooks, 1987, p. 161-181. 
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de alguns intelectuais do período, como no caso de Sílvio Romero, já era melhor do que a 

completa descendência negra ou indígena. 

Sílvio Romero notou a importância de se valorizar os conflitos coloniais que 

envolviam as três raças no século XIX, com uma visão que procurava colocar em pé de 

igualde aos três agentes formadores da sociedade brasileira: 

 

Na luta contra os estrangeiros acrisola-se o sentimento nacional. Em todos estes 

fatos as três raças aparecem quase no mesmo pé de igualdade. O entrelaçamento é 

perfeito, o brasileiro é já uma realidade. É tempo de Vidal de Negreiros, de Calabar, 

de Amador Bueno, dos Palmares e de Gregório de Matos.59 

 

O espaço privilegiado que o passado colonial ganhou com os trabalhos feitos no 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e na Academia Imperial de Belas Artes, que 

buscaram no passado colonial as raízes da nacionalidade brasileira, teve que rivalizar com os 

acontecimentos de escala internacional que o Império do Brasil se envolveu, a partir da 

segunda metade do século XIX. A Guerra do Paraguai (1864-70), assim como fatos coloniais, 

foram a sustentação da ideia de nacionalidade brasileira no Segundo Reinado. 

Houve a canalização de forças intelectuais para explorar o nacionalismo, ao mesmo 

tempo em relação ao passado colonial, mas principalmente acerca dos acontecimentos mais 

próximos. Em parte, isso se devia ao fato de o Estado necessitar de soldados oriundos de 

diferentes regiões do Brasil.  

Era fundamental que os brasileiros entendessem que se as forças paraguaias não 

fossem derrotadas, o projeto de nação ficaria em frangalhos. Além da fragilidade advinda de 

uma eventual vitória paraguaia, a unidade territorial seria abalada e o projeto de nação 

defendido desde a independência seria colocado em xeque. 

Na Exposição Geral de Belas Artes, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1879, foram 

colocados lado a lado os dois assuntos que a elite brasileira buscou para canalizar a 

construção de uma identidade nacional. Nessa ocasião, apresentaram-se ao público os dois 

quadros que sintetizam bem o uso de acontecimentos históricos para construir um sentimento 

identitário: Batalha dos Guararapes, de Victor Meirelles, e A batalha de Avahy, de Pedro 

 
59 ROMERO, Sílvio, op. cit., p. 174. 
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Américo. O evento foi o de maior número de visitantes entre as Exposições Gerais realizadas 

até então. 

 

De um lado, o encontro feliz de heróis no passado, a união das raças antevendo a 

pátria e a composição rigorosa, preservando a junção lógica do espaço tempo e ação. 

De outro, o patriotismo paradoxalmente fundindo-se ao caos da história 

contemporânea.60 

 

O recado em relação à formação da sociedade brasileira e relacionado aos assuntos 

internos à nação era claro. Deveriam se fortalecer os sentimentos de pacifismo, harmonia e 

contato entre brancos, negros e índios. Porém, o que era externo à nação e podia ameaçar a 

unidade nacional e os valores culturais estava retratado na violência, que se encaixava 

perfeitamente no projeto identitário nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 CHRISTO. M. C. V.. op. cit., p. 1158. 
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Figura 1 

 
Figura 1 - MEIRELLES, Victor. Batalha dos Guararapes, óleo sobre tela, 500 x 925 cm, 1879. Museu Nacional 

de Belas Artes, Rio de Janeiro. 

Figura 2 

 
Figura 2 - AMÉRICO, Pedro. Batalha de Avhay. óleo sobre tela, 600 x 1100cm, 1872-1877. Museu Nacional de 

Belas Artes, Rio de Janeiro. 
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1.3 - O passado na pena de Francisco Adolfo Varnhagen 

 Uma das bases desta pesquisa foi o esforço de elaborar uma linha explicativa sobre a 

maneira como foi proposta e elaborada uma história nacional. Uma narrativa que não 

buscasse somente no presente as bases para a formação do Estado, mas que buscasse nas 

histórias das diferentes regiões do Brasil no século XIX um elo para que o passado fosse o fio 

condutor das ações a que o jovem Estado se lançava. Um projeto nacional que seria 

alicerçado, entre outros mecanismos, pelo objetivo de levar para o Rio de Janeiro a 

responsabilidade de definir quais acontecimentos regionais poderiam ser aceitos na 

composição da história nacional. 

 O trabalho não resultaria um plano de curta duração, muito menos era de ação fácil. A 

construção do passado brasileiro deveria se apresentar como projeto perene, sendo sua função 

consolidar um elo entre o passado colonial das diferentes regiões com o Estado brasileiro, 

quase sempre associado à imagem do imperador. 

Ao nos depararmos com os objetivos que a Academia Imperial de Belas Artes e o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro se propuseram a cumprir, pode se entender como 

se pretendia transmitir, à sociedade, que o Brasil não seria mais um território sob controle 

europeu, mas sim um Estado independente. Um Estado que possuiria suas próprias marcas 

culturais e políticas, sem se desvencilhar por completo do passado próximo à Europa e 

também se afirmasse como nação diferente das repúblicas vizinhas. 

 O Estado que se propunha construir, sob uma base histórica, não permitia aos 

radicalismos de outras regiões da América em seu processo de emancipação. A formação do 

Brasil enquanto Estado-nação teve no continuísmo histórico uma importante ferramenta para 

a legitimação do presente. O Estado idealizado no século XIX seria administrado e construído 

por um grupo com fácil acesso aos poderes político e econômico; os status quo seriam 

preservados, deixando claro quem seriam os responsáveis por escrever a história nacional. 

 Era função de uma parte da elite intelectual brasileira elaborar uma escrita da história, 

feita pelos integrantes do IHGB, em uma clara indicação de que o projeto nacional não 

poderia fugir do controle, pois o Instituto tinha, entre outras coisas, suas despesas financiadas 

pelo poder imperial. 

Entre as várias personalidades que se apresentavam para contribuir na elaboração da 

história nacional, a figura de Francisco Adolfo de Varnhagen era uma das mais importantes 
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vozes. Pela leitura da História Geral do Brasil e da História das lutas com os holandeses no 

Brasil é possível compreender a maneira como a elite brasileira foi construindo uma narrativa 

histórica que possibilitasse a formação de uma identidade nacional tendo por base 

acontecimentos regionais, como foi o caso da presença holandesa no Nordeste (1624-1625 e 

1630-1654), momento histórico de grande fascinação para Varnhagen. 

Oriundo de São João de Ipanema, atualmente no município de Iperó, São Paulo, onde 

nasceu no ano de 1817, Francisco Adolfo de Varnhagen, também conhecido por visconde de 

Porto Seguro, era filho de mãe brasileira e pai alemão. Fez carreira acadêmica em Lisboa, 

estudando no Real Colégio Militar da Luz (1825-1832) e, posteriormente, ingressando na 

Academia de Marinha. Varnhagen traçou uma trajetória acadêmica fortemente ligada ao 

campo militar, tendo deixado de lado esse projeto no início da década de 1840 e regressado ao 

Brasil, onde acabou por se filiar ao recém-criado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Em 1841, foi convidado a participar de um projeto, bancado pelo Estado Imperial, 

para fazer um levantamento em Portugal sobre documentos a respeito da história e da 

legislação sobre o Brasil. Entre os anos de 1841 e 1851, viveu entre Portugal e Espanha 

fazendo serviços relacionados à diplomacia e ao recolhimento de documentos pertinentes à 

história do Brasil61. Seu papel enquanto enviado do Estado para o recolhimento de dados a 

respeito do Brasil foi importante para a formação do acervo do IHGB sobre o período 

colonial, bem como foi de grande valia para a construção de uma narrativa histórica. Tanto 

que, em 1854, ele publicou uma das suas obras mais significativas, História Geral do Brasil, 

em que abordou desde a formação da América portuguesa até os primeiros anos do país 

independente, no início do século XIX.  

Entre os vários serviços que prestou ao Império, Varnhagen viveria em Viena entre 

1868 e 1878, com um intervalo em 1877, pois retornou ao Brasil. Faleceu na capital austríaca, 

ainda desempenhando funções ligadas à diplomacia. 

A escrita sobre a história do Brasil que Varnhagen buscou construir tinha o propósito 

de contribuir para os debates que estavam tendo vez no Brasil do século XIX, principalmente 

os direcionados a darem forma à identidade nacional. A história construída por Varnhagen 

concordava com o projeto de Estado que a monarquia buscava consolidar. A narrativa de 

 
61 Site do IGHB e da Academia Brasileira de Letras: Biografia. Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 

<http://www.academia.org.br/academicos/francisco-adolfo-de-varnhagen/biografia>. Acesso em: 05 dez. 2019. 

Ou Sócios falecidos brasileiros. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Disponível em: 

<https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/FAVarnhagen.html%20>. Acesso em: 05 dez. 2019. 

http://www.academia.org.br/academicos/francisco-adolfo-de-varnhagen/biografia
https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/FAVarnhagen.html
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Varnhagen reforçava a concepção de nacionalidade que a elite brasileira buscava consolidar 

nesse momento de formação do Estado. 

No prefácio da História das lutas com os holandeses no Brasil, o autor deixa claro o 

objetivo de formação de uma narrativa sobre o passado brasileiro: 

 

Não escrevemos, é verdade, segundo se pode até depreender do título deste trabalho, 

como escreveria um holandês; pela simples razão de que não o somos, e de que não 

está em nós mudar a nossa essência, nem deixar de ter patriotismo e de ter fé. Mas 

pode-se ter fé e ter patriotismo, e ser justo com os próprios inimigos62. 

 

 Pelo texto do prefácio, buscava legitimar sua visão e interpretação sobre o passado. 

Deixava claro que o olhar patriota, ou ao menos o esforço nesse sentido, não podia ser 

desassociado da ação do historiador. Porém, o sentimento patriótico “inato” não poderia 

impedir o historiador de entender o passado e retirar dos fatos uma compreensão sobre o 

presente. 

 Ainda no prefácio, ele deixa entrever que sua escrita sobre a história da presença 

flamenga na região nordestina da América portuguesa acontecia no mesmo instante em que o 

Brasil do século XIX travava uma das mais dramáticas e violentas guerras do continente 

americano, a Guerra do Paraguai (1864-70). A obra só foi publicada quando a guerra já havia 

se encerrado, em 1871, porém, seu uso como forma de estimular a sociedade letrada a apoiar 

o conflito, tomando como inspiração as ações dos colonos no passado, era evidente: 

 

Concluíamos justamente a redação, quando chegou a notícia da passagem do 

Humaitá e a tomada do Forte Estabelecimento, depois de cujos feitos ninguém 

duvidou mais de que estava próximo o fim da guerra; já não se careciam de 

exemplos nem de estímulos tirados da História, que servissem a aumentar a fé aos 

tíbios, ausentes do teatro da guerra, pois aos bravos que lá se achavam não faltou 

jamais a perseverança nem o entusiasmo. 

Guardamos, pois, o nosso manuscrito, esperançados de que mais tarde chegaríamos 

a empreender essas peregrinações, e que, depois se as realizar, poderíamos retoca-lo 

com vantagem63. 

 

A construção de uma interpretação sobre a História e a maneira de se passar o 

conhecimento histórico, ou seja, a escrita da História, estavam inseridos na preocupação que 

além de narrar o fato, passava pelo questionamento sobre a maneira de como transmitir a sua 

 
62 VARNHAGEN, F. A de. História das lutas com os holandeses no Brasil, desde 1624 até 1654. 2ª ed., Rio de 

Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2002, p. 25. 
63 Idem, ibidem, p. 12. 
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interpretação sobre o passado. Varnhagen, inserido nesse momento de debate e formulação de 

caminhos para se construir um conhecimento acadêmico, buscou não apenas estabelecer um 

entendimento sobre o passado, mas também se preocupou em construir uma narrativa que 

prendesse o leitor com a construção imagética do passado, bem como o levasse a entender o 

presente como uma “extensão” do passado. 

Eduardo Wright Cardoso, ao buscar os caminhos que aproximaram a História com a 

Arte, notando as apropriações que os historiadores faziam das técnicas artísticas, assim como 

um resgate das maneiras como os historiadores da Antiguidade objetivavam narrar os 

acontecimentos, explica: 

 

Entre as formulações e os procedimentos resgatados, é possível identificar o 

investimento na dimensão visual ou imagética da narrativa e a aproximação da 

história com a pintura (...).64 

 

A maneira como Varnhagen buscou construir uma interpretação sobre o passado 

colonial brasileiro, se aproximava da maneira como alguns homens do século XIX entendiam 

a maneira para se entender o passado. Como notado por Eduardo Wright Cardoso, os finais do 

século XVIII e o XIX fica perceptível que a escrita da História estaria alicerçada por uma 

“espetacularização do passado”, em que a descrição da imagem possibilita uma melhor 

transmissão do conhecimento. A preocupação não estava, apenas, no cuidado de se transmitir 

os acontecimentos de maneira a prender o leitor, mas havia a preocupação em se entender o 

passado buscando visitar os locais em que os acontecimentos se desenrolaram.65 

Dentre os vários episódios da história do Brasil que o autor se debruçou para construir 

sua interpretação, o momento em que os holandeses chegaram a conquistar parte do Nordeste 

brasileiro desponta como um dos assuntos de maior destaque. Há uma clara dificuldade para 

se entender os motivos que levam os pesquisadores a se debruçarem sobre determinado objeto 

de análise, porém, ao tentarmos buscar uma explicação sobre os motivos para Varnhagen ter 

se lançado a dar atenção significativa para o período denominado como “Brasil holandês” 

(1630-1654) podemos entender alguns pontos associados com o presente em que o autor 

vivia. 

 
64 CARDOSO, Eduardo W. op. cit. p. 172. 
65 Idem, Ibidem, p. 183-187. 
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Foi em um cenário de proximidade política e filantrópica entre Varnhagen, IHGB e a 

figura do imperador D. Pedro II que o autor desenvolveu uma interpretação sobre o passado, 

especificamente aquele que poderia conferir maior status, como foi o caso das invasões 

holandesas no território da América portuguesa. 

Em 1624 e 1630, momento sem que os holandeses buscaram construir uma colônia 

flamenga em parte da América portuguesa, foram oportunos para que o projeto de formação 

de uma certa nacionalidade brasileira fosse concretizado. Um país europeu, no período da 

invasão visto como uma potência mundial (os Países Baixos), buscando conquistar e explorar 

um território colonial pertencente a um país europeu (Portugal) dependente politicamente de 

outro Estado (a Espanha), porém, esse malvisto pelos colonos. O levante luso-brasileiro 

contra os holandeses foi entendido como a primeira grande manifestação de nacionalidade dos 

que viviam na região em disputa. 

A concepção de que as lutas contra a presença holandesa sobre o território brasileiro 

não foi exclusividade de Varnhagen. Uma parcela da elite brasileira, em específico a 

pernambucana66, bem como o próprio imperador viam na Insurreição pernambucana (1645-

1654) um momento de manifestação da nacionalidade. Evaldo Cabral de Mello chegou a 

notar a inconformidade de D. Pedro II, enquanto viajava por Pernambuco, em 1859, do 

descaso/desconhecimento que alguns pernambucanos tinham sobre a história local: 

“ignorância que encontro em geral nos pernambucanos, da história gloriosa de sua província 

nessa época”.67 

A forma como a conquista e colonização holandesa em Pernambuco e outras regiões 

do Nordeste foram apresentadas, por Varnhagen, permite a construção de uma ideia de que o 

Brasil holandês possa ser visto como enredo de um grande “romance”. A maneira como o 

autor disponibiliza os dados e fatos nos ajuda a entender que o momento das lutas entre luso-

brasileiros e holandeses foi margeado por um cenário que lembra os romances do século XIX. 

Foi uma colonização motivada por interesses econômicos e políticos, gerados por 

conflitos militares entre os Estados em disputa. Havia a presença de várias personagens que 

exemplificavam os ideais de condutas sociais valorizados para o momento em que se buscava 

entender os acontecimentos passados. O enredo contava como atos de traição e fidelidade dos 

que se viam como “donos da terra” na saga histórica; por fim, um levante local expulsou os 

 
66 MELLO, Evaldo Cabral de. op. cit. 2008. 
67 Idem, Ibidem, p.27. Apud. D. Pedro II “Viagem a Pernambuco em 1859”, RAPP, 7-8 (1950-1951), p.382. 
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inimigos tornados indesejados a partir do momento em que a sociedade local (brancos, negros 

e indígenas) buscavam reconstruir a antiga ordem. No desfecho, houve derramamento de 

sangue dos que acreditavam na causa da “liberdade”. 

Em História das lutas com os holandeses no Brasil, Varnhagen expressa sua visão de 

proximidade entre passado e presente, entre indivíduos que viviam na América portuguesa 

com os indivíduos do século XIX, já próximos de uma ideia de “brasileiros”, ao relatar as 

ações dos colonos luso-brasileiros contra as forças holandesas como “nossos”. Há uma clara 

intenção de se aproximar o período estudado com o presente em que o autor escreve, 

construindo laços entre passado e presente, na qual o “nós”, é o que liga os períodos distintos. 

Foi forçado a construção de uma aura patriótica, que o autor supõe ter existido em 

Pernambuco no século XVII. 

 Um exemplo do uso do termo “nosso” e a possibilidade de se entender uma ligação 

entre o passado colonial e o presente se encontra no trecho em que ele narra o pedido de 

Nassau para que a WIC envie mais tropas para resistir às movimentações feitas pelos luso-

brasileiros. 

 

Ainda, em 9 de julho, instava Nassau por mais reforços, ao enviar para a Holanda 

notícia das forças dos nossos, acrescentando que, pela correspondência oficial que 

apreara, viera no conhecimento de que o Conde da Torre trazia ordens, que não 

havia cumprido, de deixar as tropas de desembarque na Bahia e que novas ordens 

lhe chegavam para, em todo caso, conservar-se com a esquadra na costa do Brasil 

durante dois anos (grifo nosso).68 

 

Dentro do enredo de Varnhagen sobre o Brasil holandês e buscando construir um 

sentimento nacional a partir das lutas entre luso-brasileiros e holandeses, a figura de Calabar, 

um traidor da causa luso-brasileiro, um agente colonial que apoiou a expansão dos invasores 

batavos, é uma das mais significativas ao longo da análise feita pelo historiador. 

Domingos Fernandes Calabar foi um senhor de engenho nascido na região de Porto 

Calvo, em 1609. Durante a invasão holandesa, o mesmo passou a defender a causa holandesa 

no território. A postura de Calabar, de “traição” à causa local (que pode ser entendido como o 

esforço dos luso-brasileiros em expulsar os holandeses do território colonial), chamou a 

atenção de Varnhagen, que procurou construir um caminho para entender as causas para a 

 
68 VARNHAGEN, op. cit., p. 161. 
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atitude de Calabar, notando ainda seu descontentamento em relação à atitude do agente 

colonial, por ter deixado de apoiar a causa local para se aproximar dos agentes invasores. 

Como base para a construção a respeito da história de Calabar, Varnhagen utilizou-se 

de dois documentos escritos por testemunhas que supostamente conversaram com a 

personagem antes da morte dele e depois tornaram públicos os motivos que o levaram a 

desertar. O principal fator, segundo as análises feitas por Varnhagen, estaria no fato de 

Calabar ter cometido certos crimes não especificados e o medo de receber uma retaliação dos 

governantes lusitanos de Pernambuco69. 

 

Contra depoimentos tão explícitos, não nos é permitido, sem ofender os princípios 

do critério histórico, opor conjecturas, para, com mal-entendida generosidade, 

pretender desculpar essa deserção, origem de tantas lágrimas para a Pátria. É 

inquestionável que como militar, ajuramentado às bandeiras, o Calabar foi perjuro, 

desertando delas. Que, como súdito, abrindo exemplo à deserção, e prestando 

serviços na guerra contra a sua Pátria e os seus concidadãos, foi ao mesmo tempo 

traidor.70 

 

 Logo no início, o autor deixa claro que o caminho interpretativo passava longe de uma 

análise isenta sobre o fato analisado. A guinada “patriótica” que Varnhagen deu ao reforçar a 

atitude de traição adotada por Calabar ganha mais fôlego ao reprimir a atitude do agente 

colonial, usando a ideia de Pátria e afirmando que a ação de Calabar não pode ser entendida 

apenas como uma traição local, mas uma traição de proporções nacionais quando decidiu 

apoiar a expansão holandesa sobre o Nordeste. 

Uma análise que, antes de notar a importância de Calabar ao favorecer as conquistas 

holandesas na região, ficou por notar que ele inicialmente não foi bem visto pelos generais 

flamengos, sendo chamado de negro (eenem Neger)71. O que nos permite entender que a 

trajetória de Calabar no lado holandês não foi simples, sugerindo que ele pode ter traído a 

causa colonial, mas que também passou por maus bocados no Brasil holandês. 

Em uma das investidas que os luso-brasileiros realizaram nas regiões dominadas pelos 

holandeses, a região de Porto Calvo foi alvo de um sítio da resistência local por seis dias. Isso 

contribuiu para a rendição local dos holandeses, em 19 de julho de 1635, feita por Alexandre 

 
69 Idem, ibidem, p.94. 
70 Idem, ibidem, p. 94. 
71 Idem, Ibidem, p. 94. 
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Picard, major que comandava as tropas holandesas na região. Entre os prisioneiros, estava 

Calabar, o que motivou Varnhagen a escrever palavras mais duras em relação ao colono. 

 

Matias de Albuquerque, fazendo logo seguir para as Alagoas os emigrados e os 

feridos e bagagens, assentou de expor-se ao risco de encontrar-se com forças 

superiores que o inimigo mandasse, mas não seguir, sem que primeiro capitulasse 

Picard, nos edifícios a que se refugiara com o Calabar, cujo merecido castigo 

esperava que Deus permitisse dar, ali, na sua terra natal, em paga dos males que 

havia causado a tantos de seus compatriotas e ao muito sangue que tinha derramado 

por todo o Brasil.72 

 

 Além da satisfação pela captura de Calabar, Varnhagen reforça esse sentimento de 

satisfação e de certa vingança ao relatar a execução do colono pelas forças da resistência, 

evidenciando a tentativa de conduzir o leitor a ter o mesmo sentimento em relação ao traidor 

da causa colonial. 

 

Desses pecados o Todo-Poderoso lhe tomaria contas e com a sua imensa 

misericórdia poderá tê-los perdoado; porém, dos males que causou à Pátria, a 

História, a inflexível História lhe chamará de infiel, desertor e traidor, por todos os 

séculos e séculos.73 

 

Varnhagen não era adepto do princípio de que o historiador não deve ter a História 

como um tribunal. Para ele, a História seria a ciência encarregada de “condenar” ou 

“absolver” agentes ou acontecimentos passados de serem os responsáveis pelas realidades 

presenciadas tempos depois do acontecido ou sacramentar que determinado ato pode ser 

entendido como “crime”. Quando Varnhagen escreveu suas conclusões sobre Calabar, a 

concepção de que a História não é um tribunal não existia, mas é prudente não o isentar, pois 

ele próprio deixava claro que o historiador deve nortear seu trabalho por uma análise histórica 

calcada no pensamento crítico sobre as fontes e tendo uma postura frente à escrita da História. 

O autor também reconhece o apoio importante dos nativos para o desenrolar dos vinte 

e quatro anos de dominação flamenga na região. Ao longo das análises sobre os apoios 

prestados pelos indígenas, Varnhagen distingue claramente os índios que demonstravam 

 
72 Idem, ibidem, p. 121. 
73 Idem, ibidem, p. 122. 
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apoio à resistência luso-brasileira dos que asseguraram apoio aos holandeses74. Enquanto 

havia uma exaltação dos feitos de Filipe Camarão, Matias de Albuquerque, André Vidal de 

Negreiros e Henrique Dias, não há uma citação sobre as ações dos nativos que apoiaram os 

holandeses, o que se apresenta como questão óbvia, sabendo das pretensões de Varnhagen 

com a obra.  

Ele chega a usar o termo “bárbaro” para se referir a esses nativos que se aproximaram 

dos flamengos, retratando os atos de violência dos nativos e holandeses contra a sociedade 

colonial. 

 

Estes bárbaros, achando-se perto de Cunhaú, em um domingo, e sabendo que os 

moradores à hora da missa estariam todos desarmados na igreja, caíram sobre eles, 

fazendo horrível carnificina e roubando o quanto puderam.75 

 

A visão de Varnhagen sobre a associação do nativo como um selvagem ultrapassa a 

distinção do nativo que apoiava os luso-brasileiros em relação ao que apoiava os holandeses. 

A escolha do nativo como um importante agente do passado nacional e a valorização que o 

movimento romântico indigenista atribuiu à figura dos indígenas era constantemente limitada 

pela visão eurocêntrica e preconceituosa que a elite mantinha sobre os nativos do território. 

Como exemplo de tal visão, destacamos a descrição de Varnhagen sobre Camarão: 

 

Ao vê-lo tão bom-cristão e tão diferente de seus antepassados, não há que 

argumentar entre os homens com superioridade de gerações; sim, deve abismar-nos 

a magia da educação que ministrada, embora à força, opera tais transformações, que 

de um bárbaro prejudicial à ordem social, pode conseguir um cidadão útil a si e à 

Pátria.76 

 

Para alguém que se preocupava com a busca da verdade histórica, buscando introduzir 

métodos até então só debatidos na Europa para se chegar a uma possível interpretação sobre 

os fatos passados, a ausência de um senso crítico e a quebra com a visão elitista de mundo não 

foram as regras que Varnhagen utilizou para (re)interpretar o passado brasileiro, mesmo que 

tivesse entre os seus objetivos buscar no século XVII uma ação de cunho nacionalista 

envolvendo diversos agentes coloniais. 

 
74 VARNHAGEN. Francisco Adolfo de. Historia geral Brazil, tomo II. Madrid: Imprensa da V. de Dominguez, 

1857, p. 605-58. 
75 Idem, ibidem, p. 219. 
76 Idem, ibidem, p. 248. 
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Uma figura pouco citada nas obras de Varnhagen foi João Fernandes Vieira, português 

da Ilha da Madeira, que prestou seus serviços para a causa da resistência colonial. Mais na 

História das lutas com os holandeses no Brasil do que na História Geral do Brasil, o autor 

relega quase ao esquecimento as ações de Fernandes Vieira no processo da expulsão dos 

holandeses. Nas palavras de Kleber Clementino, a postura de Varnhagen para com Fernandes 

Vieira se explica da seguinte maneira: 

 

João Fernandes Vieira, por sua vez, padece o rebaixamento do posto de “primeiro 

aclamador” e líder da Insurreição Pernambucana, com que seus “aduladores” do 

Seiscentos o teriam venalmente congratulado. Sua memória é reavaliada 

depreciativamente, seja como abnegado chefe militar ou valoroso soldado vitorioso 

em Tabocas ou Guararapes, para o que Varnhagen esgrime copiosa documentação, 

contra a imagem benemérita fortemente enraizada.77 

 

 O rebaixamento que Varnhagen relega a Fernandes Vieira chama a atenção pois, entre 

todas as figuras notadas como lideranças na Insurreição, esta foi a única que acabou por 

receber um revisionismo negativo sobre sua postura e sua imagem. Para Clementino, 

Varnhagen não deixou claro os motivos que o levaram a ter esse posicionamento, mas há 

evidências de que isso de seve ao fato de o agente colonial ter pegado em armas não por 

motivos “patrióticos”, mas sim por interesses econômicos e pessoais: 

 

Vieira seria um homem de ruim caráter, “bastante bazofio e mui acessível aos 

estímulos da ambição”, sendo fácil aliciá-lo, não pela glória da pátria nem da fé, 

como em Negreiros, senão com dinheiros, “por meio de promessas de vir a receber 

postos e comendas lucrativas”. Teria exigido, assim, benesses e a quitação das 

dívidas que tinha com a WIC, para tomar parte da rebelião como “primeiro 

caudilho”. Na terra, não poucos “diziam que Vieira merecia as galés”, por conta de 

suas inadimplências e falcatruas.78 

 

Não se pode descartar que o motivo tenha sido a postura que Fernandes Vieira teve ao 

longo da vida e que a cobrança de impostos e empréstimos pela WIC tenha feito a balança 

pender para a causa da resistência colonial, mas também não se pode esquecer o momento e 

os interesses que levaram Varnhagen a elaborar seus textos sobre a história do Brasil, no 

século XIX. Tratava-se da busca pela explicação do passado colonial, dando aos 

 
77 CLEMENTINO, Kleber. “Heródoto de mentirinha: Varnhagen, a escrita da história da Guerra Holandesa e seu 

diálogo com as obras dos séculos XVII, XVIII e XIX”. Clio, Recife, v. 36: 2018, p. 142. 
78 Idem, Ibidem, p. 142-143. 
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acontecimentos uma (re)significação que gerasse um pertencimento à ideia de brasilidade, 

elaborando a ideia de brasileiro e de definição dos que poderiam ser assim definidos. 

Na concepção de Varnhagen sobre os heróis da Insurreição Pernambucana, uma 

possibilidade para que Vieira fosse deixado de lado se explica pelo fato de que ele não era 

natural das terras brasileiras, mas sim um madeirense que aqui buscou enriquecer – ou seja, 

tinha interesses pessoais.  

Diferentemente dele, André Vidal de Negreiros era natural da terra; o indígena Filipe 

Camarão e Henrique Dias, negro que recebeu a atenção de Varnhagen por ações de bravura 

contra os holandeses, são personagens que se enquadram no projeto de nação que o IHGB 

propunha. A intenção de Varnhagen não era afastar ou diminuir a participação lusitana na 

Insurreição, haja vista a valorização de Matias de Albuquerque Coelho, mas ampliar as ações 

dos indivíduos gerados ou que viveram toda a vida no Brasil dialogava perfeitamente com o 

projeto de construção da identidade nacional do século XIX. Um português que participou da 

expulsão dos invasores motivado por interesses pessoais não se encaixaria no ideal de que a 

identidade brasileira teria sido forjada pela bravura, coragem e união contra os hereges 

holandeses protestantes. 

Em seus escritos, além de buscar a formação da nacionalidade brasileira do século 

XIX a partir da identificação com a história colonial, Varnhagen se portou como representante 

de um modo de fazer história fundamentado nos debates teóricos e metodológicos pelos quais 

passava a construção da escrita da História no século XIX. 

História Geral do Brasil, publicada pela primeira vez em 185479, é um exemplar 

significativo do projeto de nacionalidade que a elite imperial buscava usar como âncora para a 

construção e legitimação do Estado brasileiro no século XIX. A obra também possibilita 

entender que esse projeto não se limitaria a uma (re)significação do passado colonial, mas 

incluía a adoção de modelos para se entender o uso de fontes históricas e a maneira como o 

“novo” historiador, fruto do cientificismo, buscaria solucionar os problemas da interpretação 

do passado. 

Assim como nas Lutas com os holandeses no Brasil, em História geral do Brasil 

Varnhagen buscava legitimar as bases do passado brasileiro. Nesta última, a temporalidade é 

 
79 A História geral do Brazil utilizada para a realização desta pesquisa é a edição de 1872, disponível em 

<https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4825>. 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4825
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mais ampla, buscando uma explicação para a formação do Brasil desde a sua “fundação” 

enquanto colônia portuguesa, passando pelos séculos XVII e XVIII e chegando ao Brasil já 

independente, no início do século XIX. Varnhagen deu à sua obra um título de importância, 

como obra inaugural dos estudos históricos sobre o Brasil, notando os agentes responsáveis 

por moldar o país da maneira como ele o concebia na segunda metade do século XIX. 

O período que compreende as incursões holandesas sobre o território da América 

portuguesa ocupa um número significativo de páginas na História Geral do Brasil. O sentido 

dado aos motivos, consequências e maneira como se deu a expulsão dos holandeses não difere 

da interpretação que ele deu na História das Lutas com os holandeses no Brasil. O 

patriotismo nas ações dos colonos reforça a intenção de dar um sentido específico às batalhas, 

como é o caso das batalhas dos Guararapes80 e dos agentes que dela participaram. 

A construção de uma interpretação sobre o passado não é tarefa fácil. A interpretação 

sobre o passado envolve uma série de procedimentos que o historiador tem de dominar para 

lançar uma resposta a uma questão. O manuseamento de procedimentos de análise de fontes e 

o ato de se colocar na ponta do lápis ou na tela do computador os resultados desse 

procedimento.  

O historiador é um agente de seu tempo e não está isento de conduzir o processo de 

análise histórica sem fazer pender a balança para um ou outro lado. A maneira como 

Francisco Adolpho Varnhagen procurou entender o passado da sociedade brasileira é um 

exemplo claro de que a imparcialidade não é possível de ser atingida. Os caminhos trilhados 

pelo historiador não se pautaram apenas pelo interesse do seu olhar sobre o passado a partir 

das lentes do seu tempo presente. 

Mas então isso significa que devemos descartar os textos de Varnhagen e outros do 

mesmo momento? É claro que não. Os textos são importantes para a nossa compreensão sobre 

o passado, para entendermos o período em que foram escritos, bem como nos possibilitam 

entender que o cientificismo que pautou a formação da História como disciplina no século 

XIX estava longe de lançar uma interpretação única e coesa sobre o passado. 

Varnhagen foi uma voz do momento em que o Brasil revia sua condição, agora 

enquanto Estado independente. Ele buscou em acontecimentos do passado explicações para o 

patriotismo. Isso não quer dizer que o tema das invasões holandesas estivesse intocado desde 

 
80 VARNHAGEN, Historia Geral do Brazil. v. 2, p. 605-90. 
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o século XVII. O assunto já havia sido estudado por alguns estudiosos, mas agora tornara-se o 

alicerce para a construção de um passado glorioso do império português81. 

 
81 CLEMENTINO, op. cit. p. 139. 
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2º Capítulo 

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no século XIX e a 

presença holandesa no Nordeste brasileiro (1630-1654) 

 

O século XIX é um dos períodos de maior turbulência política, social e econômica 

vivenciados no Ocidente. Basta tomarmos como base a existência nesse século da Era 

Napoleônica (1799-1815), a Revolução de 1830, a Primavera dos Povos (1848), a formação 

de novos países (tanto na América como na Europa), bem como o fortalecimento dos 

nacionalismos82. Além de presenciarmos tais acontecimentos e processos, esse é um momento 

em que a História como ciência ganha relevo. 

Foi no século XIX que a História passou a ser vista como uma ciência que poderia 

contribuir para os objetivos das sociedades do período, a fim de satisfazer seus interesses. Em 

meados do século XIX, o mundo ocidental foi tomado pela construção de projetos de Estados-

nação, apresentados com o propósito de atender os objetivos das classes sociais dominantes. 

Esses projetos tentavam confirmar a existência de comunidades agora regidas por um Estado 

centralizado que representasse essa mesma comunidade perante o restante do mundo, porém, 

essa comunidade se apresentaria como uma unidade política, cultural e econômica coesa. 

 Como notado no capítulo anterior, essa unidade passava pela construção de um 

passado em comum para os membros das sociedades nacionais. Um passado em comum que 

coube à História como ciência e aos historiadores, bem como a demais interessados em 

entender o passado, em “resgatá-lo”, recuperando elos que aproximassem acontecimentos 

pretéritos com o presente. Isso contribuiu para uma legitimação da História não apenas como 

um ramo da produção humana que olhava para o passado, mas uma ciência que apresentasse 

objetivos, métodos e agentes para a construção desse mesmo passado nacional, contribuindo 

para a construção de uma identidade. 

 O Brasil, como já notado no capítulo anterior, não ficou de fora dessa empreitada para  

construir um entendimento sobre o passado que afirmasse uma determinada identidade 

nacional, já que foi no século XIX que a então colônia portuguesa na América tornou-se 

 
82 HOBSBAWM, Eric John Earnest. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. 19. ed. tradução: Maria Tereza 

Lopes Teixeira e Marcos Penchel. São Paulo: Paz e Terra S/A, 2005 e HOBSBAWM, Eric. Nações e 

Nacionalismo desde 1780; tradução de Maria Célia Paoli e Anna Maria Quirino. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1990. 
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independente e a elite que comandou o processo de emancipação buscava caminhos para 

legitimar seus interesses político, social e econômico. Com a concretização da emancipação 

política, a partir de 1822, foi necessária a promoção de uma história nacional que procurasse 

não apenas criar uma identidade nacional, mas que se utilizasse da História para a construção 

de uma ponte entre passado e presente, entre os localismos/regionalismos com o nacional, 

possibilitando dessa maneira uma história nacional sistematizada83, mesmo que no Brasil essa 

História não recebesse os mesmos incentivos que na Europa, por exemplo: 

 

Evidentemente que o processo de institucionalização do campo histórico no Brasil, 

não acompanhou a dinâmica vivida na França e na Alemanha durante o século XIX, 

onde por exemplo começaram a surgir seminários específicos devotados à história, 

como o de Leopold von Ranke em Berlim; tampouco expressavam nesses três países 

uma compreensão similar do que seria a ciência histórica, coexistindo orientações ou 

modelos históricos distintos e multifacetados.84 

 

 É nesse momento que nossa atenção se dirige ao Estado imperial brasileiro que, na 

ânsia pela construção de uma história nacional para atender a fins políticos, procurou 

legitimar um programa voltado para construir e, ao mesmo tempo, moldar uma história 

nacional. Tal projeto, contaria com a narração e a retratação de fatos selecionados do passado 

colonial, destacando a figura de determinados agentes sociais que contribuíram para a 

formação da sociedade brasileira, bem como a tentativa de aproximar esses fatos e 

personagens da totalidade dos brasileiros. Segundo Bentivoglio: 

 

É, portanto, à tarefa de pensar o Brasil segundo os postulados próprios de uma 

história comprometida com o desvendamento do processo de gênese da Nação que 

se entregam os letrados reunidos em torno do IHGB. A fisionomia esboçada para a 

Nação brasileira e que a historiografia do IHGB cuidará de reforçar visa a produzir 

uma homogeneização da visão de Brasil no interior das elites brasileiras.85 

 

 A construção dessa identidade nacional, como visto anteriormente, ficou sob 

responsabilidade de certas instituições (IHGB e a AIBA), vinculadas direta ou indiretamente 

com o Estado imperial, e que teriam a função de estabelecer os contornos da identidade 

 
83 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, CPDOC/Vértice, n.1, p. 5-27, 

1988, p.06. 
84 BENTIVOGLIO, J. C.. A HISTÓRIA no Brasil imperial: a produção historiográfica na revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (1839-1850). HISTÓRIA: QUESTÕES E DEBATES, v. 63, p. 287-315, 2016, 

p. 291. 
85 GUIMARÃES. op. cit., p. 06. 

http://lattes.cnpq.br/4740582014272318
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brasileira, buscando nos passados regionais a formação de uma narrativa que se fizesse 

entendida e reconhecida nas diversas regiões do país. 

 Uma narrativa sobre o passado que não se limitasse apenas à retratação de 

acontecimentos entendidos como importantes para a construção de um passado de 

características nacionais, mas um projeto de escrita da história do Brasil que lançasse luz para 

determinadas figuras desses conflitos, bem como contribuiria para a formação de um ideal de 

brasileiro. Um projeto que, ao reconhecer determinados agentes locais, possibilitaria a 

transmissão de um significado sobre a imagem do “ser brasileiro”. 

 A maneira como o passado foi entendido por uma narrativa entendida como “oficial”, 

a partir da fundação, em 1838, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), é o 

principal alvo de análise desse capítulo, tendo por pressuposto a sua importância para a 

formação de uma narrativa que abordasse o projeto de Estado-nação brasileiro do século XIX. 

Um dos principais sinais de aproximação do IHGB para com o Estado imperial, estava nos 

próprios rendimentos que mantinham a instituição funcionando. Instituição que não só se 

manteve em pé pelos auxílios financeiros do Estado imperial, mas que despertou o interesse 

de D. Pedro II, um dos mais interessados em entender a formação da sociedade brasileira. 

Financiada pelo governo imperial e, a partir de seus membros, o IHGB começaria a 

elaborar os primeiros passos na construção de uma história que objetivava a construir uma 

identidade nacional, reunindo acontecimentos do passado colonial de diferentes regiões do 

país recém-emancipado, dando a esses acontecimentos um caráter de contribuição para o 

surgimento de uma nação na antiga América portuguesa. Um projeto que reforçaria não só a 

importância dessa instituição para a legitimidade do império, mas acabava, mesmo que 

indiretamente, contribuindo para o fortalecimento da figura de um agente social preocupado 

em entender as ações dos homens no passado, ou seja, o historiador, mesmo que esse título 

não estivesse associado ao indivíduo que se graduou nesse campo do saber. 

 Como forma de divulgar os trabalhos dos filiados a essa instituição, começaram a ser 

publicados textos por meio de um periódico trimestral, que tinha a função de ser a “vitrine” 

das produções acadêmicas ou não a respeito do passado brasileiro. Logo após a fundação do 

IHGB, seus membros promoveram a criação da Revista do Instituto, uma das principais 

ferramentas que utilizamos neste trabalho. Foi nas páginas dessa revista, fundada em 1839, 

um ano após a criação do IHGB, que procuramos entender a maneira como o Brasil holandês, 
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suas especificidades, conflitos e agentes que vivenciaram o momento de dominação e 

expulsão dos flamengos da região nordestina foram abordados ou silenciados. 

 A RIHGB deve ser entendida como uma importante ferramenta usada pela elite 

intelectual e política do país para que fosse possível consolidar um determinado projeto de 

nação. Nesse projeto, estariam as bases da cultura do Brasil e nele foram lançadas as diretrizes 

para uma definição de “quem é o brasileiro?”, pelo menos o brasileiro do século XIX. 

 A elaboração de uma interpretação do passado nacional brasileiro passava por um 

diálogo com a maneira como a política institucional do Império seria feita: a produção de uma 

história nacional teria que se irradiar desde o Rio de Janeiro, então capital, para as outras 

regiões do país86. A tentativa de centralizar os esforços no Rio de Janeiro não se limitava ao 

fato da cidade ser a capital imperial, mas havia a intenção de impor às outras regiões do país 

não a existência de várias histórias nacionais/regionais, mas uma única história do Brasil. 

 A visão de que a capital concentraria os esforços na construção da história do Brasil 

não se fez sem controvérsias e contestações. Ainda no século XIX, podemos observar a 

fundação de institutos históricos provinciais. Um dos principais exemplos de que o projeto de 

centralização da escrita da história nacional apresentava algumas “exceções” esteve na 

fundação do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano (IAGP), fundado em 1862, e 

que teve grande contribuição para o recolhimento de documentos acerca do passado local, 

bem como na formulação de uma interpretação sobre o passado pernambucano, com 

significativa atenção para o período da dominação holandesa sobre a região. 

 A existência de outros institutos históricos no país não anulava a percepção de que eles 

mantinham proximidade com o IHGB – o que se pode notar em algumas edições, com a 

participação de integrantes dos institutos regionais nas páginas da revista do IHGB, por 

exemplo, a figura de José Hygino Duarte Pereira, homem de letras da província de 

Pernambuco, nascido em 1847, filiado tanto ao IHGB quanto ao IAGP, foi um dos mais 

interessados para promover o recolhimento de documentos acerca do Brasil holandês em 

arquivos europeus, às expensas do IAGP.87 

Os institutos locais não necessariamente negavam ou anulavam o objetivo do IHGB de 

elaborar uma história nacional. Parecia haver certa descentralização do recolhimento de fontes 

 
86 GUIMARÃES, op. cit., p. 24. 
87 BLAKE, Augusto Vitorino Alves Sacramento. Diccionario Bibliographico Brazileiro. vol. 4, 1898. p. 452-

455.   
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e produção de interpretações sobre o passado que ajudavam na elaboração de uma história 

nacional, sendo a função do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro divulgar a totalidade 

ou parte das discussões entendidas como pertinentes para todo o país88: 

 

Durante muitos anos o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) brilhou 

solitário como único expoente da produção do saber histórico. Instituição localizada 

no Rio de Janeiro, sede da corte e portanto credenciada a representar toda a nação, 

reuniu em seus quadros a nata da sociedade e da intelectualidade da época, 

aglutinando membros locais – sócios efetivos – e de outras partes do País e do 

mundo – sócios correspondentes. Sua hegemonia só seria parcialmente quebrada em 

1862, com a criação do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano (IAGP), 

este com acentuada preocupação regional.89 

 

 Foi em meio aos volumes da Revista do IHGB, publicados ao longo do período 

imperial brasileiro, que este trabalho buscou fontes para entender os debates acerca do Brasil 

holandês e a maneira como ele foi interpretado pelos pesquisadores interessados no tema. De 

todas as edições da Revista, publicadas no período do império, e que correspondem ao 

intervalo de 1839 a 1889, pudemos identificar que em treze (13) números houve alguma 

referência à presença holandesa no Nordeste brasileiro, de um total de cinquenta e dois (52) 

tomos publicados ao longo de todo período indicado.90 

 A temática indígena ocupou um lugar de destaque nas páginas da Revista91. Porém, 

além dessa temática, pudemos identificar uma variedade de outros temas, como biografias, 

anais do IHGB, análises sobre conflitos e demais acontecimentos do período colonial. Ao 

restringirmos a análise aos textos sobre a presença holandesa no Nordeste, pudemos 

identificar que, além dos textos ditos acadêmicos e que procuravam explicar algum 

acontecimento do referido momento, havia também textos de caráter biográfico sobre 

personagens do período, bem como a publicação de fontes coevas da época colonial, e outros 

textos em forma de relatórios de pesquisa de campo.  

Essa diversidade de modelos de textos, principalmente a publicação de fontes, nos 

possibilita entender que houve um momento em que os membros do IHGB se preocuparam 

 
88 CALLARI, Claudia Regina. Os Institutos Históricos: do Patronato de D. Pedro II à construção de Tiradentes. 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 21, nº 40, p. 59-83. 2001. 
89 Idem, Ibidem, p. 60. 
90 Tomamos como base para o total de edições publicadas no século XIX a análise de Lúcio Tadeu Mota: 

MOTA, Lúcio Tadeu. A Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) e as populações indígenas 

no Brasil do II Reinado (1839-1889). Diálogos (Maringá), Maringá, v. 10, n.1, p. 118-142, 2006, p. 125-126. 
91 Como demonstraram GUIMARÃES, Manoel, op. cit., p. 20 e MOTA, Lúcio, op. cit., p. 124-126. 
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em recolher e divulgar o maior número possível de fontes históricas, mais do que construir 

uma narrativa da história nacional92.  

É importante notar que as fontes históricas, publicadas nas páginas da revista, tinham 

como característica serem cartas ou textos que se apresentavam como representantes de uma 

interpretação dita “oficial” dos acontecimentos, o que possibilita entender que as publicações 

não se referenciam a todo e qualquer tipo de documentação, mas sim à publicação de 

documentos que apresentavam um caráter oficial (correspondências ligadas aos assuntos de 

Estado), bem como obras que analisaram ações de específicas figuras do momento retratado. 

 Os textos sobre os vinte e quatro anos de dominação holandesa sobre a capitania de 

Pernambuco e demais regiões do Nordeste brasileiro não se encaixam por completo na lógica 

de que foram editadas somente fontes para se referir a esse específico período do passado 

nacional. A publicação de fontes também veio acompanhada pela publicação de textos com 

objetivos de interpretar algum acontecimento ao longo da presença holandesa no Nordeste e 

até, como já referido, na construção de uma bibliografia sobre algum personagem do período. 

Porém, a expressiva quantidade de fontes históricas presentes nas páginas da RIHGB nos 

permite concordar e dialogar com a visão de Bentivoglio: 

 

Depreende-se, portanto, que as dificuldades iniciais de captação de estudos originais 

ou de trabalhos que não ferissem orientações de caráter político da instituição 

fizeram com que a publicação de fontes ou a publicação de relatos de caráter 

burocrático ou administrativo ocupassem um espaço muito maior.93 

 

 A primeira publicação nas páginas da RIHGB envolvendo a presença holandesa no 

Nordeste data de 1848, quando Joaquim Norberto de Souza Silva, oriundo da cidade do Rio 

de Janeiro, onde nasceu em 1820, sócio honorário e presidente do IHGB (1886-1891), 

despertou grande atenção para as questões históricas e literárias94. Escreveu um pequeno texto 

biográfico em que narrou os feitos sobre a esposa de um dos mais valorizados guerreiros que 

lutaram a favor dos luso-brasileiros na Insurreição Pernambucana (1644-54), Filipe 

Camarão95. O texto procura exaltar os feitos de D. Clara Felipa Camarão96. 

 
92 BENTIVOGLIO, J. C. op. cit., p. 297. 
93 BENTIVOGLIO, op. cit., p.299-300. 
94 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. op. cit., vol. 4, 1898, p. 211-217.  
95 SILVA, Joaquim Norberto de Souza. Biographia dos brasileiros distinctos por letras, armas, virtudes, etc.: D. 

Clara Filippa Camarão. Revista Trimestral de História e Geographia, Tomo X, p. 387-390, 1848, p.387. 
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 Vários pontos nos chamam a atenção nesse texto. Primeiramente, o fato de ser o 

primeiro texto da RIHGB a fazer referência às lutas contra os holandeses no século XVII; 

segundo, mas não menos importante, por trazer à luz um estudo sobre a figura de uma mulher 

indígena que lutou nas guerras para a expulsão dos holandeses.  

Um aspecto que sobressai é a tentativa em associar a narrativa sobre a vida de Clara 

Camarão com a de uma brava guerreira nacional – o que acaba por reforçar a busca por 

construir um elo entre passado colonial e presente –, já que ao longo do pequeno texto 

exaltam-se os feitos corajosos da personagem ao lutar ao lado de seu esposo e de Henrique 

Dias, líder do terço formado por negros que auxiliaram a resistência luso-brasileira. 

 O texto não analisa com maior profundidade as ações ou mesmo a figura de D. Clara 

Camarão, mulher inserida em uma visão sobre a história que buscava, na maioria das vezes, 

enaltecer a figura do homem, apesar da imagem de Clara Camarão ser importante como 

símbolo indígena que se pretendia recuperar e valorizar na história nacional. Em determinado 

momento da construção da narrativa dita oficial do império, os nativos foram enxergados 

como “contribuintes” para a formação da identidade brasileira, ressaltando aspectos como a 

coragem, que recaía sobre todos os brasileiros como uma herança indígena. 

Com o objetivo de valorizar a personagem, Joaquim Norberto de Souza Silva notou a 

criação de alguns versos (sem identificar o autor ou o ano da criação de tal poema) que 

remetiam à figura de Clara Camarão na luta contra os holandeses e fazia alusão a um 

sentimento nacional. O fato do autor ter identificado a existência de tal poema evidencia 

aquilo que Evaldo Cabral de Mello buscou entender em Rubro veio, ou seja, para além de um 

entendimento e preservação sobre o momento, que não se limitaria aos resquícios materiais 

sobre o período, havia uma preservação seja dos acontecimentos como dos atores envolvidos 

que não se expressava pela materialidade, mas que ficou marcado no imaginário da sociedade 

local97: 

 

Vibrando a longa espada, 

Ao lado marcha do brasilio esposo 

A nobre esposa amada. 

No campo dos troyanos 

 
96 Ao fazer um levantamento sobre os textos da Revista do IHGB no século XIX, envolvendo a figura dos 

indígenas, Lucio Tadeu Mota cometeu um equívoco ao dizer que nas páginas da revista só havia a publicação 

das biografias da figura de Filipe Camarão, tomando como referência a o período do Brasil holandês. MOTA, 

op. cit., p. 139.  
97 MELLO, Evado Cabral de. op. cit. p. 23-61. 
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Camila furiosa 

Voando sobre a grimpa da seara 

Mais triumphos a morte não prepara 

Assoberbam o batavo nefando 

O quente sangue espuma; 

Qual belga foge, qual brasilio fere; 

Quem evita o Mavorte 

Na espada feminil encontra a morte; 

Ambos assim cobertos d’alta glória 

Alcançam do holandês clara vitória.98 

 

 Um trabalho de maior consistência sobre a presença flamenga no Nordeste da América 

portuguesa só despontou no Tomo XXIII, de 1860, quando o cônego Joaquim Caetano 

Fernandes Pinheiro (1825-1876), oriundo da cidade do Rio de Janeiro, teve significativa 

contribuição para a formação de uma elite brasileira a par dos conhecimentos históricos sobre 

o Brasil, não só por redigir alguns textos nas páginas da RIHGB, mas por também ter vivido 

na cidade do Rio de Janeiro, onde chegou a lecionar no Colégio de Pedro II em 1857. 

Fernandes Pinheiro chegou a desenvolver uma escrita da história do Brasil direcionada para a 

aprendizagem sobre a História, em específico a do Brasil, um projeto que se aproximava e 

dialogava com as intenções do IHGB em formar um identidade nacional pelo passado 

histórico e ajudar que esse discurso fosse possível de ser acessado pelos alunos 

secundaristas99. 

Cônego Joaquim Fernandes Pinheiro redigiu um extenso texto com a finalidade de 

explicar alguns momentos do Brasil holandês100. De modo semelhante a muitos textos a 

respeito desse momento da história colonial, Joaquim Fernandes Pinheiro buscou uma 

interpretação sobre o período das guerras entre luso-brasileiros e holandeses, levando a posse 

de Recife para as mãos dos portugueses. 

 Ao mesmo tempo em que buscou uma explicação para a Insurreição Pernambucana 

(1644-54), o cônego Joaquim Fernandes Pinheiro também analisou o contexto que culminou 

na presença holandesa no Brasil. O autor procurou relacionar os motivos que levaram as 

Províncias Unidas dos Países Baixos  a invadirem a América portuguesa, notando os conflitos 

entre Holanda e Espanha, que acabaram por levar à independência da Holanda em relação à 

Monarquia hispânica (que ele refere como Reino de Castela), bem como à ação das 

 
98 SALDANHA, J. N, Ode pindárica a D, Antonio Filippe Camarão. apud Joaquim Noberto, op. cit., p. 388. 
99 NARITA, Felipe Ziotti. O tempo sagrado do Império: história e religião na obra do cônego Joaquim Caetano 

Fernandes Pinheiro. 2012. 169 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2012. p. 8-15. 
100  PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. O Brazilhollandez. Revista Trimestral do Instituto Histórico 

Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXIII, p. 67-113, 1860. 
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companhias de comércio holandesa (tanto a WIC como a VOC101) e a atenção que a Holanda 

tinha sobre as terras brasileiras, tanto pela prática de saques como pela presença na 

Amazônia102. 

 Dentre os textos analisados sobre a dominação flamenga, o do cônego foi o que mais 

notadamente intenta construir ou debater sobre a existência de um sentimento nacionalista 

entre os luso-brasileiros do século XVII, em Pernambuco. Esse objetivo fica evidente nas 

primeiras páginas, quando o autor propõe a existência de certo nacionalismo português que 

teria viabilizado a ascensão de D. João IV ao trono lusitano, rompendo assim com o processo 

histórico de sessenta anos da União Ibérica (1580-1640)103 – momento em que todo o império 

lusitano foi tomado pelo reino espanhol. 

 Um dos momentos mais interessantes do texto aparece em uma reflexão a respeito da 

figura de Domingos Fernandes Calabar 104 , então senhor de engenho da capitania de 

Pernambuco e que, com a chegada dos holandeses, buscou se aproximar da WIC e do seu 

projeto de colonização. Ao se interrogar sobre a figura de uma personagem controversa e tida 

como um dos exemplos de “inimigo da nacionalidade” brasileira, Joaquim Fernandes Pinheiro 

procurou não demonizar por completo a imagem de Calabar, mas sim tê-lo na conta de um 

indivíduo com interesses próprios e que fez a opção pelo que, na visão dele, poderia trazer 

benefícios para seus negócios e até mesmo se vingar por algo que tenha sofrido no passado.  

Tomar a visão de Varnhagen sobre Calabar e realizar um exercício de comparação 

com a visão defendida por Fernandes Pinheiro, podemos notar uma postura divergente e 

convergente entre os dois. Divergente, pois Varnhagen se deixou levar pela ânsia patriótica ao 

buscar entender o caso de Calabar (de uma maneira mais aflorada que Fernandes Pinheiro), 

mas havia uma convergência em não atribuir a Calabar um papel de vítima dentro do processo 

de ocupação holandesa. 

 

Sabemos da facilidade com que se calumniam os inimigos, e por isso recusamos 

aderir prontamente ás graves accusações. Si Calabar fosse um delapidador, um 

homem perverso, dar-lhe-hiam os hollandezes tanta importância, conferindo-lhe o 

posto de capitão e permittindo-lhe assento em seus conselhos?105 

 
101 O autor notou as intenções econômicas da WIC para conseguir dominar a região de Pernambuco, p. 78. 
102  PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. O Brazil hollandez. Revista Trimestral do Instituto Histórico 

Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXIII, p. 67-113, 1860, p. 72. 
103 Idem, Ibidem, p. 77. 
104 Início da análise sobre Calabar: Ibidem, p. 83. 
105 Idem, Ibidem, p. 83. 
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 O cônego não chegou a concordar completamente com a ideia dos cronistas do 

período do Brasil holandês de que a figura de Calabar deva ser compreendida simplesmente 

como uma personagem perversa e que procurou trair a sua “nação” por interesses 

mesquinhos. Joaquim Fernandes Pinheiro chegou a nota que o desprezo dos cronistas da 

época pela figura de Calabar já podia ser notado pela maneira como essa personagem era 

constantemente chamada pelos autores da época, de “mestiço”. Para Joaquim Fernandes 

Pinheiro, a busca por uma explicação racional, permeada por uma atitude investigativa e 

humana de fato, deveria ser o fio condutor para entender a atitude de Domingos Fernandes 

Calabar em ter debandado para o lado holandês: 

 

Em premio de sua bravura, de seus relevantes serviços, recebera talvez o 

menosprezo ditos picantes e affrontosos; nem uma distincção. Ferido em seu amor 

próprio, cegou-o o ódio e lançou-se nos braços do estrangeiro. Nunca mereceram as 

nossas sympathias a conducta dos Alcebiades e dos Coriolanos; mas antes de 

condemna-losconveria ouvir as razões do seu desespero e anathematisar os 

causadores de tão lamentáveis excessos.106 

 

 Apesar disso, cônego não chegou a ver Calabar como uma figura heroica ou que 

desejava a independência do Brasil em relação à Coroa lusa ou hispânica. O autor nos ajuda a 

entender que a historiografia do século XIX não estava presa apenas a uma escrita que 

buscava enaltecer determinadas personagens, bem como à lógica dos grandes fatos e grandes 

personagens, mas uma análise que procurava contextualizar, e não somente se prender nos 

debates em torno dos grandes acontecimentos definidos, por exemplo, numa história geral 

pragmática como a de Varnhagen, que como bem notou Manoel Guimarães a escrita de 

Varnhagen e do próprio instituto estavam alinhados com o projeto vencedor sobre a maneira 

como deveria ser escrita a História do Brasil, que foi o projeto de von Martius107. 

Buscando não julgar e nem isentar Calabar de culpa sem uma análise prévia, o autor 

segue certo princípio que o próprio IHGB estabeleceu para definir a identidade nacional, ou 

seja, o brasileiro é fruto do contato entre a figura do indígena e do branco108, já que menciona-

se muito rapidamente a figura do negro e é completamente esquecida a existência da 

 
106 Idem, Ibidem, p. 83-84. 
107 GUIMARÃES, op. cit., pg. 17. Sobre as discussões em torno da escrita da história do IHGB, em específico 

sobre a maneira como o índio e o negro foram vistos, ver: RODRIGUES, Jaime. Índios e africanos: do 'pouco ou 

nenhum fruto' do trabalho à criação de 'uma classe trabalhadora'. História Social (Campinas), Campinas, SP, v. 

2, p. 9-24, 1995. 
108 GUIMARÃES, op. cit., p. 17-18. 

http://lattes.cnpq.br/1528186404909984
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escravidão ao longo do texto. O autor acaba por demonstrar certo preconceito com um 

indivíduo fruto do contato do indígena com o europeu, na medida em que se refere a Calabar 

como um “mameluco ignorante”109 , motivado a se aproximar dos holandeses por razões 

pessoais, mesmo que Joaquim Pinheiro tenha criticado a postura de cronistas por analisar a 

figura de Calabar partindo de um preceito racial. 

 Além de se dedicar aos motivos que levaram à ocupação flamenga no Nordeste, 

Joaquim Fernandes Pinheiro notou a presença de figuras que julgava ser importantes para a 

resistência luso-brasileira, como o Conde de Bagnuolo, homem das armas que já havia lutado 

contra os holandeses na primeira tentativa desses em se apossar de parte da América 

portuguesa, em 1624; bem como as figuras de Filipe Camarão e Henrique Dias. Ao mesmo 

tempo, o autor não deixou de lado um dos períodos que mais chama a atenção dos estudiosos: 

a administração de Maurício de Nassau (1637-44), identificando os projetos de expansão 

holandesa sobre regiões pertencentes a Portugal na América, como o Maranhão, e na África, 

como os casos de São Tomé e Príncipe e Angola, em uma circunstância na qual a coroa 

portuguesa buscava assinar um acordo de paz com os flamengos e tentar se mostrar 

fortalecida após o processo de restauração de sua independência. 

 Em uma tentativa de explicar o porquê do empreendimento dos holandeses nas 

capitanias do Nordeste não ter dado certo a longo prazo, Joaquim Fernandes Pinheiro se 

lançou numa busca por associar fatores ligados à realidade política, econômica e social do 

momento em que os fatos iam se desdobrando, bem como buscar naquele momento a 

construção de certa unidade nacional. A Insurreição Pernambucana (1645-1654) é tida como o 

ápice para a exaltação de uma unidade entre os colonos e sua luta contra os holandeses.  

 Para o autor, dois são os fatores que desencadearam nas guerras de insubordinação dos 

colonos frente à WIC. Um fator estaria na forte opressão que a Companhia fazia sobre os 

senhores de engenho para que os mesmos pagassem suas dívidas com a empresa, ávida por 

recursos.  

 

Obedecendo aos preceitos d’Assembleia dos XIX, exigia o pormpto pagamento do 

debito em que grande numero dos moradores estava para com a Companhia, 

proveniente da compra dos bens emigrados e fazendo effectiva a cobrança pelos 

 
109  PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. O Brazilhollandez. Revista Trimestral do Instituto Histórico 

Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXIII, p. 67-113, 1860, p. 84. 
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meios rigorosos do sequestro e da prisão exasperava-os à ponto de buscarem uns 

refugio nas próximas matas, e outros na Bahia.110 

 

No entanto, o que de fato unia os colonos era a questão da religião: o catolicismo era 

entendido como o elo necessário para a guerra e posterior vitória contra os hereges 

protestantes flamengos. 

 

O sentimento nacional nunca extincto, à religião catholica que conservou no povo 

suas reminiscências, lembrou-lhe sem cessar sua origem, apontou-lhe no estrangeiro 

o herege, consolou-o em suas desgraças e transmatou o guerreiro em martyr 

assegurando-lhe no céo o lugar que na terra perdia; finalmente os crimes, os vícios 

dos conquistadores, que fizeram trasbordar a taça da paciência e da resignação.111 

 

 Na visão do autor, foi a religião católica o motivo que uniu os membros da colônia 

para se levantarem contra os dominadores que apresentaram como característica marcante o 

fato de não professarem a mesma religião que a dos luso-brasileiros. A existência desse 

discurso não foge da própria visão de mundo de Joaquim Fernandes Pinheiro, que era um 

cônego e possuía uma visão de mundo que toma a religião católica como elo para que a 

coragem entre os luso-brasileiros existisse e conseguisse de fato expulsar os holandeses da 

América portuguesa. Essa visão de viés católico também não se destoava da própria estrutura 

legal do Estado brasileiro desse momento, sendo que o Estado, ao longo do império, era 

confessional, reconhecendo o catolicismo como religião oficial do Estado imperial. 

 

Foi certamente o catholicismo o laço mais poderoso d’união entre os membros 

heterogêneos dessa sociedade: foi elle que prendeu as diversas raças, uniu 

descontrolados interesses. Os indígenas, para quem os portugueszes e flamengos 

eram igualmente usurpadores do solo, erguem-se à voz dos missionários e 

commandados por Camarão combatem os hereges; os negros de Henrique Dias 

esquecem a proteção que oferecia a Hollanda para salvarem a sua fé religiosa; o 

colono portuguez ou ilheo, que alheio à política só aspirava enriquecer desperta ao 

brado de João Fernandes Vieira; porque suas crenças orthodoxas se viam 

ameaçadas; enfim, o brasileiro protestava por seu digno órgão A. Vidal Negreiro 

pela conservação e puresa do culto que de seus pais recebera.112 

 

 
110  PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. O Brazilhollandez. Revista Trimestral do Instituto Histórico 

Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXIII, p. 67-113, 1860, p. 97. 
111 Idem, Ibidem, p. 94-95. 
112 Idem, Ibidem, p. 95. 
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 Por essa segunda passagem, fica evidente que o autor buscou um elo que fugia das 

análises que se prendiam a uma explicação para o levante conta os holandeses por um fator 

econômico, apenas. Joaquim Fernandes Pinheiro enxergou na religião católica a aproximação 

entre os agentes coloniais que de fato vão contribuir para a expulsão dos holandeses da região, 

porém, ao notar a participação do índio e do negro como agentes que foram motivados para 

lutar contra aqueles vistos como hereges, o autor não deu a essas personagens uma completa 

autonomia para que partisse apenas do índio e do negro a vontade de combater a presença 

holandesa. 

 A análise que Joaquim Pinheiro fez sobre o apoio prestado pelos indígenas e pelos 

negros na Insurreição Pernambucana nos permite construir um paralelo com a ideia 

desenvolvida por Sidney Chalhoub e Fernando Silva ao estabelecerem que a historiografia de 

antes e depois da abolição da escravidão (século XIX, principalmente) veio a enxergar a 

figura do escravo, a de indivíduos que não possuíam vontade e pensamento próprios, visão 

essa que os dois autores chamaram de paradigma da ausência.113 

 Ao identificar que negros e indígenas participaram das lutas contra os holandeses, 

movidos por um sentimento católico, Joaquim Fernandes Pinheiro sinalizou que essa vontade 

em participar contou com o apoio e tutela de agentes sociais que estavam próximos dos 

interesses metropolitanos e da própria elite colonial. Ou seja, a participação desses agentes foi 

acompanhada de perto pelos missionários e soldados do exército insurrecional, pois eram 

indígenas e negros e deveriam atender aos interesses da elite branca que comandava o levante, 

como foi o caso de Henrique Dias e Filipe Camarão. 

 A partir desses fatores arrolados, o autor tomou como consequência deles a formação 

de uma espécie de patriotismo luso-brasileiro para se levantar contra os dominadores, 

defendendo assim os interesses econômicos locais, a preservação da fé católica e os interesses 

da Coroa portuguesa sobre o território. Não se pode negar a existência de uma identidade 

nesse momento, motivada por certos fatores pertinentes à realidade social da América 

portuguesa. Todavia, a construção de uma narrativa que procura no século XVII a gênese da 

construção de uma nacionalidade brasileira ou de um Estado nacional dialoga muito mais com 

o contexto de meados do século XIX do que com esses fatores identificados pelo autor. 

 
113  CHALHOUB, Sidney e SILVA, Fernando Teixeira da. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e 

trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth 

(UNICAMP), v. 14, 2009, p. 13-57.   
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 Ao encerrar sua análise sobre o Brasil holandês, o cônego se dirige aos 

pernambucanos em um tom de reconhecimento pela grandeza da região, bem como pelos 

avanços trazidos pelo governo de Nassau. Mas o momento em que Joaquim Pinheiro escreveu 

o texto sinalizava que a grandeza vivida nos períodos de governo nassoviano também poderia 

ser identificada no momento em que seu texto era redigido. A gloria estaria justamente na 

unidade nacional, que teria três importantes pilares: a fé, a língua e o imperador: 

 

“Outros seriam os seus melhoramentos materiaes, seu espirito porém não estaria 

mais cultivado. A vida dos povos não se mede como a dos indivíduos; há pouco 

sahiu o Brasil de seu estado embrionário e já três vias férreas prendem Recife ao 

Cabo de S. Agostinho e Rio de Janeiro à Belém, e Mauá a Petrópolis. Existem 

inalteráveis três unidades da grande epopeia nacional: temos uma só religião, 

fallamos uma só língua, e obedecemos a um só Monarcha. No apocalypse da história 

gloriosos destinos aguardam o império do cruzeiro: tenhamos fé no futuro; não 

pranteemos o passado; e saudemos no Imperador o Salomão d’América”.114 

 

Outra edição da revista que toma uma discussão sobre o Brasil holandês é o Tomo 

XXIX, por meio do texto intitulado “A batalha dos Guararapes”, também do cônego Joaquim 

Fernandes Pinheiro115. Como a maioria dos trabalhos que tomaram esse tema como base, a 

questão da escravidão ou o destaque para personagens negros, que contribuíram para a 

história do Brasil holandês, não foram citados nas páginas desse artigo, não se podendo 

esperar algo diferente, tomando como base as características da sociedade brasileira do século 

XIX, como o próprio projeto identitário nacional. 

O destaque dado foi em relação à figura de Henrique Dias e suas contribuições na 

vitória luso-brasileira sobre a WIC na Insurreição Pernambucana116, porém, vale notar que a 

lembrança ao nome de Henrique Dias não foge da citação do nome deste nos momentos em 

que o autor abordou sobre os conflitos entre luso-brasileiros e holandês. O que sobressai na 

obra é um forte apelo a um sentimento patriótico ou mesmo de identificação dos habitantes da 

capitania como pernambucanos de fato e que lutavam por uma causa em comum, uma espécie 

de amor patriótico: 

 

 
114  PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. O Brazil hollandez. Revista Trimestral do Instituto Histórico 

Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXIII, p. 67-113, 1860, p. 102. 
115  PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. As batalhas dos Guararapes. Revista Trimestral do Instituto 

Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXIX, p. 309-332, 1866. 
116 Idem, Ibidem, p. 328-329. 
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São as Batalhas dos Guararapes, pelejadas pelos pernambucanos contra os 

hollandezes, os mais brilhantes feitos d’armas de que se glória a história do Brasil 

colonial. Admirável é por certo contemplar esses bravos, quase esquecidos da 

metrópole, arcando braço a braço com uma das primeiras potencias da Europa, e só 

no seu patriotismo encontrando recursos para debellal-a em contínuos combates e 

n’essa memorandas batalhas cuja grata recordação hoje invocamos.117 

 

 A construção de uma interpretação sobre a batalha dos Guararapes e a invocação (ou 

invenção) de um sentimento patriótico compartilhado pelos habitantes de Pernambuco nos 

permite uma associação, mais uma vez, com a obra Rubro veio, de Evaldo Cabral de Mello118, 

que buscou entender a construção de certa identidade pernambucana no século XVII, em meio 

ao processo de levante dos colonos contra a presença flamenga na região. A obra de Joaquim 

Fernandes Pinheiro dá especial atenção aos feitos dos líderes da Insurreição Pernambucana, 

como foi o caso das participações de André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. 

 O cônego buscou a construção de uma história militar, com especial atenção para as 

movimentações de tropas e táticas de guerra, bem como a própria narração das batalhas dos 

Guararapes. Sua abordagem não foge ao comum de uma história militar, ao gosto do século 

XIX, para se construir a interpretação sobre algum fato histórico119. 

 Procurar entender os caminhos trilhados por Joaquim Fernandes Pinheiro, notando sua 

interpretação sobre as batalhas dos Guararapes (1648 e 1649) e sua maneira de destacar a 

história militar, também nos ajuda a compreender quem foram as personagens escolhidas 

como heroicas e aquelas que deveriam entrar na conta dos vilões. O autor não sugere serem os 

holandeses usurpadores de parte do território da América portuguesa, muito menos os luso-

brasileiros são vistos como vilões. Ao contrário, estes últimos são sempre vistos como bravos 

guerreiros que, tomados pelo sentimento patriótico e abandonados pela sua metrópole, 

decidiram lutar contra uma das maiores potências da época. 

 Em algumas passagens, fica evidente que o autor buscou nos espanhóis os culpados 

pelas desgraças que o Brasil e Portugal enfrentavam. Essa visão fica mais clara ao 

entendermos que o autor não culpa os holandeses por todas as mazelas que assolavam a 

América portuguesa, mas entende os holandeses eram agentes que buscavam se vingar de um 

inimigo em comum com os portugueses: 

 
117 Idem, Ibidem, p. 309. 
118 MELLO, Evaldo Cabral de. op. cit. 
119 A exemplo de uma história de narrativa militar envolvendo o Brasil holandês, citamos: VARNHAGEN, F. A 

de. História das lutas com os holandeses no Brasil, desde 1624 até 1654. – 2. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do 

Exército Editora, 2002. 
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(...) Festejando o sétimo anniversário de sua exaltação, contemplara com angustia o 

solo da pátria talado pelos terços castelhanos, bloqueadas as praças, definhada a 

lavoura, empenhado o commercio, morta a indústria, e apenas auxiliados por esses 

estranhado ódio que a ambição e o orgulho dos Philippes soubera suscitar em toda a 

Europa. Hasteava a Hollanda o lábaro da vingança, ainda lembrada das cruezas do 

sanguinário Duque d’Alba, ainda espavorida das fogueiras da Inquisição. 

 Convinha que a identidade de causas originasse identidade de efeitos: 

importava que Portugal e Províncias Unidas, victimas de igual injuria, se 

consorciassem na reparação120. 

 

 

Apesar de alguns textos publicados na RIHGB manterem um tom de exaltação dos 

feitos praticados pelos colonos, notando certa preocupação da Coroa portuguesa em tentar 

fazer um acordo de paz com a Holanda e também manter contato indireto com os colonos em 

Pernambuco. A maioria dos historiadores que publicaram nas páginas da revista não negam 

nem abominam a presença holandesa no Nordeste, mesmo eles sendo referenciados como 

“hereges” ou “inimigos da verdadeira fé” – o que se encaixa na valorização do ideal de 

homem europeu, pertinente no imaginário brasileiro do século XIX. 

A Espanha tende a ser o lado demonizado nesse cenário, como responsável pelas 

desgraças do império ultramarino português, pois anexou Portugal e seus domínios por longos 

sessenta anos, bem como por ter incentivado uma espécie de ira dos holandeses, já que o 

território das Províncias Unidas dos Países Baixos pertencia à Espanha, e os conflitos entre 

essas duas últimas nações acabaram por se expressar pela tentativa de dominação holandesa 

em Salvador, entre 1624-25, e a dominação sobre Pernambuco, que se estendeu de 1630 a 

1654. 

Merecem ainda ser destacadas as biografias de Antônio Filipe Camarão e de Henrique 

Dias, publicadas nos tomos XXX e XXXI121, respectivamente. A primeira biografia foi escrita 

por um dos mais conhecidos historiadores brasileiros do século XIX e responsável pela 

elaboração de uma visão vencedora sobre a história do Brasil: Francisco Adolfo Varnhagen. 

Já a biografia de Henrique Dias, foi escrita por um dos principais personagens na construção 

 
120  PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. As batalhas dos Guararapes. Revista Trimestral do Instituto 

Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXIX, pg. 309-332, 1866, p. 313. 
121 VARNHAGEN, F. A. de, Biographia dos brasileiros illustres por armas, letras, virtudes, etc: D. Antonio 

Filippe Camarão – 2º artigo. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, 

Tomo XXX, pg. 419-425, 1867. e PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes, Biographia dos brasileiros illustres 

por armas, letras, virtudes, etc.: Henrique Dias. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e 

Ethnográphico do Brasil, Tomo XXX, pg. 365-384, 1868. 
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da história do Brasil e que contribuiu significativamente para a RIHGB: Joaquim Caetano 

Fernandez Pinheiro122. 

Na biografia de Filipe Camarão, Varnhagen não construiu uma imagem heroica da 

personagem, mas buscou uma explicação para a origem e a relevância desse homem no 

processo de restauração do domínio luso sobre algumas regiões da América portuguesa então 

sob domínio flamengo. 

No curto texto, Varnhagen analisou o destaque que Camarão construiu para si, 

chamando, por consequência, a atenção das Coroas espanhola e portuguesa. O autor notou 

que a região do Rio Grande do Norte era aquela em que Camarão foi viver e que a cidade de 

Natal, anteriormente, foi a região ele vivera com sua família e tribo123. 

Varnhagen contestou a ideia de que Filipe Camarão nascera na região de Pernambuco, 

o que pode ser entendido como uma tentativa de contestar as narrativas que buscavam 

construir a ideia de que Camarão era uma personagem localizada na região de Pernambuco, 

local em que lutou a favor da causa local a fim de garantir a dominação portuguesa na região. 

 

Hoje, porém, cremos poder apresentar novos argumentos que provam, a nosso vêr 

suficientemente, como o ao depois mui ilustre commendador D. frei Antonio F. 

Camarão, governador e capitão-mor de todos os índios do Brasil, não só era do Rio-

Grande do Norte, mas até ahi chefe da cabilda no próprio districto em que se fundou 

a cidade de Natal.124 

 

A mesma visão ele teve em relação a um determinado debate de que Camarão e sua 

etnia, os Potiguares, teriam vivido no Ceará, quando ainda não viviam entre os portugueses, 

algo que foi contestado pelo autor. 

 

Entretanto, fácil nos será provar que, desde que Camarão é declarado, sem a menor 

duvida, de nação petiguar não poderia a sua tribo, quando selvagem, haver habitado 

nenhum território hoje comprehendido dentro dos limites das províncias de 

Pernambuco e Ceará. A verdade é só uma, e mal se descortina, não tarda, de 

ordinário, a ir-se confirmando pela harmonia que vão guardando entre si todas as 

provas.125 

 
122 Personagens já notados nas análises de tomos anteriores. 
123 VARNHAGEN, F. A. de, Biographia dos brasileiros illustres por armas, letras, virtudes, etc: D. Antonio 

Filippe Camarão – 2º artigo. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, 

Tomo XXX, p. 419-425, 1867, p. 419. 
124 Idem, Ibidem, p. 419. 
125 Idem, Ibidem, p. 421-423. 
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Como forma de legitimar seu trabalho de identificar a região de nascimento e vivência 

de Camarão, Varnhagen utilizou o que em sua época se entendia como imparcialidade e busca 

pela verdade histórica: 

 

Não seremos nós quem levará a mal os protestos, que se apresentem por parte das 

províncias que se julguem deserdadas; mas, em abandono da verdade histórica, 

restar-nos-há o recurso de appellar para os juízes imparciais.126 

 

Foi para a biografia de Henrique Dias que a nossa atenção se dirigiu com maior 

ênfase. Nela, Joaquim Fernandes Pinheiro deixou claro que pretendeu exaltar os feitos dessa 

personagem para a vitória dos luso-brasileiros sobre a WIC, dizendo que o reconhecimento de 

uma pessoa que enfrentava dificuldades pela cor da pele era um trabalho a ser feito127 . 

Ressaltamos que o texto nota as dificuldades enfrentadas por pobres, negros e índios no 

século XVII para conseguirem reconhecimento em plena época colonial, mas não faz 

qualquer crítica sobre a sociedade do século XIX, num Império que tinha a escravidão como 

base do seu sistema econômico, político e social. 

Joaquim Fernandes Pinheiro, assim como a historiografia posterior128, não estabeleceu 

um entendimento sobre os anos iniciais da vida de Henrique Dias, sem saber se ele nascera 

liberto ou se tornou livre após uma experiência de escravização. A busca por uma 

interpretação acerca de quem seria Henrique Dias ou o que foi o Terço dos Henriques, espécie 

de pelotão militar formado por negros que lutaram sob o comando dele, começou a ser 

percebido a partir de maio de 1633, quando Dias e alguns negros se apresentaram a Mathias 

de Albuquerque que, pelas circunstâncias em que se encontravam os que resistiam à 

dominação holandesa, aceitou a presença de uma tropa de negros129. 

A vida de Henrique Dias também foi alvo de um estudo de José Antônio Gonsalves de 

Mello (já no século XX), que propôs a elaboração de uma bibliografia dessa personagem que 

 
126 Idem, Ibidem, p. 424 
127 PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes, Biographia dos brasileiros illustres por armas, letras, virtudes, etc.: 

Henrique Dias. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXXI, 

p. 365-384, 1868, p. 365.  
128 MELLO, J. A. Gonsalves de. Henrique Dias: governador dos pretos, crioulos e mulatos do Estado do Brasil. 

1. ed. Recife. Ed. Universidade do Recife, 1954. 
129 PINHEIRO Joaquim Caetano Fernandes, Biographia dos brasileiros illustres por armas, letras, virtudes, etc.: 

Henrique Dias. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXXI, 

p. 365-384, 1868, p. 366. 
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ganhou destaque ao lutar ao lado dos luso-brasileiros contra a dominação holandesa sobre a 

região. Ao comparar alguns aspectos dessa obra com a de Joaquim Fernandes Pinheiro, Mello 

reforça a ideia de que não há grandes indícios sobre a vida de Henrique Dias antes de sua 

apresentação à resistência luso-brasileira, apenas algumas especulações tomando como base 

alguns documentos que o autor recolheu nos arquivos em Portugal. 

 

Quase nada se sabe, com base documental, acêrca da pessoa de Henrique Dias. Nem 

os cronistas nem os papeis oficiais adiantam algo de substancial a seu respeito.  

Era natural de Pernambuco – dizem expressamente alguns documentos de natureza 

oficial, como sejam: a consulta do Conselho Ultramarino, datada de Lisboa de 14 de 

maio de 1657 e a Portaria régia que lhe concedeu 200$ de renda em sua vida. Não é 

reconhecida a data de seu nascimento; mas um documento de 1657 diz que êle era 

então “muito velho”.130 

 

José Antônio Gonsalves de Mello buscou uma breve explicação sobre quem seriam os 

soldados do terço de Henrique Dias, chegando a afirmar que os arquivos utilizados pelo autor 

confirmavam o entendimento que entre os soldados liderados por Henrique Dias ainda eram 

cativos, sendo oferecidos pelos senhores da região para que fossem usados como braços para 

a luta contra os holandeses, chegando a Coroa portuguesa a conceder a liberdade aos escravos 

que lutaram contra os flamengos. 

 

De outros papéis do Arquivo do Conselho Ultramarino – hoje conservados no 

Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa – confirma-se a alegação de Henrique 

Dias, de que muitos soldados de seu Têrço ainda entram cativos, mas que tinham 

sido oferecidos por seus senhores para os trabalhos da guerra, para serviço de El-rei. 

(...) Na representação de Henrique Dias, opinou o Conselho que se conservasse o 

Têrço “emquanto não ouver pas firme cõ Olanda” e “por desta gente preta temidos 

dos flamengos e mui sofredores dos trabalhos da campanha”. E quanto aos soldados 

ainda escravos, parecia “que o modo de premiar os que servirão bem, he dar-lhe a 

liberdade cõ vontade e permissão de seus donos, o que sendo ricos, não será 

dificultoso, e pagando aos que não forem, hu preço moderado, cõ que huns ficão 

satisfeitos, e outros sem queixas”.131 

 

 Segundo o relato recolhido por Mello, a Coroa portuguesa, em momento que se via 

com algumas dificuldades para combater as tropas da WIC no território brasileiro acabou por 

ver com bons olhos a presença de um terço formado por negros e que continha em seu corpo 

de soldados a figura de escravos, sendo esses “doados” por seus senhores para a causa da 

guerra. Fora essa constatação, dois pontos que se destacam estão no fato de que a Coroa 

 
130 MELLO, J. A. G. op.cit. p. 08. 
131 Idem, Ibidem, p. 48-49. 
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acabava por ir contra uma prática de não armar os escravos e outra estava no planejamento do 

que fazer tanto com o terço de Henrique Dias como lidar com a figura dos soldados-escravos. 

 José de Mello, ao trazer esse relato, deixou evidente como o sistema escravista era 

hipócrita, já que mesmo explorando a figura dos escravos ao longo das vastas áreas de plantio 

da colônia, bem como em outros espaços em que fosse possível a presença do escravo, via 

esses mesmo cativos, porém que lutassem contra a presença holandesa como “mui sofredores 

dos trabalhos da campanha”, o que levou o Conselho Ultramarino a pensar em beneficiar 

esses soldados-escravos com a liberdade, desde que tenham mostrado bons trabalho e que, 

ainda por cima, tenham o “aval” dos seus senhores para usufruírem da liberdade. Já esses 

senhores, poderiam ou não liberar seus cativos, o que poderia ser difícil de acontecer com um 

importante senhor com posses na época, pois, como afirmado por José Antônio Gonsalves de 

Mello, a Coroa não pensava em indenizar esses senhores de grandes posses, apenas pensavam 

em indenizar os senhores que não apresentassem tal condição.   

 Mesmo tendo construído uma narrativa que priorizasse os feitos de Henrique Dias ao 

longo das guerras contra os holandeses, José Antônio Gonsalves de Mello não chegou a 

construir uma relação entre a figura da personagem com certo sentimento nacionalista, pelo 

menos não diretamente. O autor enxergou em Henrique Dias um herói das guerras contra a 

WIC, mesmo que para a sua condição de negro numa sociedade escravista fosse quase 

impossível uma ascensão social. 

 

Quando aquele prêto, chamado Henrique Dias, se veio oferecer ao General Matias 

de Albuquerque, “para servir com alguns de sua cor em tudo o que lhe 

determinasse”, a situação dos defensores de Pernambuco apresentava-se má. Era o 

primeiro gesto de um bravo – o de reunir-se à tropa de luso-brasileiros que sofrera 

pouco antes golpes sérios. Negro crioulo, embora fôrro, poderia ser-lhe indiferente 

que os holandeses ou portugueses dominassem a Capitania; as suas possibilidades de 

ascensão social, em qualquer caso, não seriam fáceis.132 

 

Os textos de Joaquim Fernandes Pinheiro interpretaram de forma patriótica os feitos 

de alguns que lutaram para a expulsão dos holandeses. O processo não foi diferente ao criar 

uma explicação para a figura de Henrique Dias e de seu terço: 

 

(...) A’ braços com as dificuldades da sua posição, e vendo uma a uma submergirem-

se no pelago da realidade as últimas esperanças, acolheu o general com açodamento 

 
132 Idem, Ibidem, p. 07. 
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a generosa oferta que de suas vidas vinham fazer-lhe os que sob a negra epiderme 

sentiam pungir-lhes patrióticos brios.133 

 

Dada a autorização para a existência do terço de Henrique Dias, o autor tratou de 

esclarecer dois pontos que ajudam a entender a construção de certo valor sobre essa figura. 

Primeiramente, Joaquim Fernandes Pinheiro afirmou que os próprios negros que se 

apresentaram a Albuquerque haviam escolhido Dias como líder do terço; em seguida, Mathias 

de Albuquerque (líder do movimento da Insurreição) impõe como regra para o funcionamento 

do terço que somente negros que não fossem escravos poderiam participar dele134. 

O autor exaltou como os feitos de Henrique Dias contribuíram para a vitória dos luso-

brasileiros, o que o levou a ser condecorado por Madri com o título de fidalgo e o Hábito de 

Cristo135. A narrativa militar não foge ao roteiro para entender a trajetória de Dias: exemplo 

disso é a narrativa de Joaquim Fernandes Pinheiro sobre a tática usada por André Vidal de 

Negreiros (um dos líderes da Insurreição Pernambucana) de se construir certa ideia de que o 

terço dos Henriques havia se levantado contra a administração da América portuguesa e pedia 

permissão para a entrada do terço de Camarão caçar o terço de Henrique Dias – autorização 

posteriormente aceita pelos holandeses 136 . Porém, tudo não passava de um truque para 

enganar os holandeses. 

 Além de notar essa artimanha, há uma preocupação do autor em afirmar dois 

princípios importantes para se compreender a Insurreição Pernambucana. Primeiramente, a 

Insurreição não foi um movimento espontâneo e isolado; depois, para evitar a construção de 

uma ideia de que Henrique Dias foi um traidor devido a uma má interpretação das fontes, 

reforça-se que ele fora um herói137. 

 Joaquim Fernandes Pinheiro notou que, além dos grandes feitos de Dias, sua figura 

não teve a tão almejada glória ou descanso ao fim da vida. Dias não tinha boa condição 

financeira, já que os soldos em relação a seus títulos eram poucos ou, quando muito, pagos 

com atraso. Ao mesmo tempo, o autor criticou os elaboradores de uma certa história nacional 

– o que podemos entender como uma crítica à própria história feita pelo IHGB – por 

esquecerem, propositalmente ou não, a figura de Henrique Dias, o que dá a entender que 

 
133 PINHEIRO. op. cit., p. 366. 
134 Idem, Ibidem, p. 366. 
135 Idem, Ibidem, p. 367. 
136 Idem, Ibidem, p. 367-371. 
137 Idem, Ibidem, p. 374. 



86 

 

exaltando eventualmente a figura de Dias, o autor percebeu que esse esquecimento se dava 

pela origem (ligada à sua condição social e racial).138 

 

Esse nome era outrora aos pósteros transmitidos no de um regimento de homens 

pretos, que com vantagem ao paíz serviam: incomodou, porém, isso aos 

reformadores, que com sacrilégio arrojo apagaram mais esse brasão da nossa tão 

moderna e já tão brilhante história.139 

 

Na edição XXXII da RIHGB, Joaquim Fernandes Pinheiro publicou dois textos de 

caráter biográfico, desta feita sobre Filipe Camarão e André Vidal de Negreiros, figuras que 

também se destacaram no processo de Insurreição Pernambucana.140 

Desde o início do texto percebe-se uma incompatibilidade no que diz respeito à 

definição da origem de Filipe Camarão. Varnhagen já havia afirmado, em edição anterior da 

mesma revista, o nascimento de Filipe Camarão na região da atual cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte. Porém, para Pinheiro, Camarão tinha origem junto aos Carijós, no Ceará. 

Além dessa afirmação, há um detalhamento ao longo do texto sobre a origem do nome da 

personagem, especificamente do nome Filipe 141 , uma homenagem ao rei Filipe IV da 

Espanha.142. 

Além de seguir o caminho de notar e procurar lançar um entendimento sobre as 

personagens do período colonial, o fato de serem notados os textos de Joaquim Fernandes 

Pinheiro, assim como o de Varnhagen, no possibilita reforçar um entendimento de que a voz 

de Varnhagen não deve ser associada como a “voz” do IHGB e da própria revista. Mesmo 

pelo fato dos seus textos terem ganhado grande relevância ao longo do período imperial, não 

podemos afirmar que somente o seu entendimento é que valia como base para a formação do 

entendimento sobre o passado que o IHGB buscava consolidar. 

 
138 Idem, Ibidem, p. 382-83. 
139 Idem, Ibidem, p. 383. 
140 PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes, Biographia dos brasileiros illustres por armas, letras, virtudes, etc.: 

D. Antonio Filippe Camarão. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, 

Tomo XXXII, pg. 201-209, 1869 e PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes, Biographia dos brasileiros illustres 

por armas, letras, virtudes, etc.: André Vidal de Negreiros. Revista Trimestral do Instituto Histórico 

Geographico e Ethnográphico do Brasil, Tomo XXXII, p. 329-342, 1869. 
141 Ao longo do século XIX, usava-se a grafia “Filippe” para se referir a Felipe Dias. 
142 PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes, Biographia dos brasileiros illustres por armas, letras, virtudes, etc.: 

D. Antonio Filippe Camarão. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, 

Tomo XXXII, p. 201-209, 1869, p. 201. 
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Assim como procurou fazer com a figura de Henrique Dias, Joaquim Fernandes 

Pinheiro estabeleceu uma narrativa que exalta Camarão como um herói que procurou 

defender os interesses dos luso-brasileiros. Para tanto, Pinheiro opôs a imagem de Camarão à 

de Calabar, uma das personagens mais desprezadas do período de ocupação flamenga na 

região por ter apoiado os holandeses e traído a causa “brasileira”. 

Para além da exaltação aos feitos de Camarão, sua suposta bravura e postura ao 

defender os interesses luso-brasileiros, Joaquim Pinheiro reforçou a ideia de grandes feitos 

aos atos cometidos pela personagem, ao compará-los aos dos heróis e guerreiros da 

Antiguidade: 

 

Pertenceu elle ao numero de corajosos cabos que presidiram essa bella retirada para 

Sergipe, comparada pelos nossos historiadores a de Xenophonte, e tendo n’uma mão 

a espada para repelir as hostes de Nassau, sobraçava com a outra o escudo, a cuja 

sombra tranquilos dormiam os imbelles colonos.143 

 

Na mesma edição da biografia de Camarão, o autor publicou a biografia de André 

Vidal de Negreiros, um dos líderes do levante contra a presença flamenga na região. Apesar 

das quase inexistentes referências aos negros e indígenas na biografia de Negreiros, 

diferentemente do que ocorreu nas biografias dos personagens luso-brasileiros Henrique Dias 

e Filipe Camarão, fica claro o objetivo de exaltar a bravura do português, em diálogo com o 

projeto do IHGB de elaborar certo ideal de brasileiros que herdou essas características dos 

colonizadores: 

 

Reconhecido é por todos e confessado por alguns celebres e estanhos escriptores, 

que possue a raça portuguesa poderoza vitalidade, conservando através dos séculos a 

própria physionomia, e não abdicando seu direito autonômico. Palpável tornou esta 

verdade a gloriosa revolução de 1640, que reergueu o abatido throno dos Affonsos, e 

o echo d’esse memorando feito repercutido nas quebradas dos Guararapes.144 

 

A biografia, mais encorpada do que as de Henrique Dias e Filipe Camarão, possibilita 

identificar as mesmas características na maneira de produzir uma interpretação sobre os fatos. 

Ou seja, uma narrativa que passa obrigatoriamente pela descrição das ações e feitos militares 

 
143 Idem, Ibidem, p. 205. 
144 PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes, Biographia dos brasileiros illustres por armas, letras, virtudes, etc.: 

André Vidal de Negreiros. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil, 

Tomo XXXII, p. 329-342, 1869, p. 330. 
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do lado português e do lado holandês. Porém, o elo para a construção de uma história sobre a 

vida de Vidal de Negreiros como herói da vitória luso-brasileira sobre a WIC passa, 

obrigatoriamente, pelas batalhas dos Guararapes, palcos para notar a construção do heroísmo 

sobre esse líder da Insurreição Pernambucana (1645-1654). 

Fora a valorização de André Vidal de Negreiros, o autor, assim como nas biografias 

anteriores, identificou um afastamento entre Dias, Camarão e Vidal de Negreiros. O 

distanciamento entre essas três personagens está na pouca ou quase ausente recompensa que a 

Coroa portuguesa dispensou para bonificar as figuras de Camarão e de Dias pelos seus feitos 

na vitória sobre os holandeses, enquanto a figura de Negreiros foi agraciada com as posições 

de governador de Pernambuco em dois momentos distintos (1657-61 e em 1667), governador 

do Maranhão (1655-1656) e governador de Angola (1661-1666)145, algo que não aconteceu 

com Camarão, Dias e até mesmo com João Fernandes Vieira. 

Entre os anos de 1875 e 1880, a RIHGB publicou uma crônica seriada sobre o Brasil 

holandês, escrita por Diogo Lopes de Santiago, de quem se sabe muito, a não ser pelo fato de 

que produziu uma das mais significativas análises sobre o período de dominação holandês, 

sendo contemporâneo ao acontecimento. Intitulada História da guerra de Pernambuco e 

feitos memoráveis do mestre de campo João Fernandes Vieira. Heroe digno de eterna 

memória, primeiro aclamador da guerra, a obra veio fazer uma profunda análise sobre as 

guerras travadas entre luso-brasileiros e holandeses, dando destaque à figura de João 

Fernandes Vieira, um dos líderes da Insurreição Pernambucana. 

É importante notar que tal obra não se apresenta como fruto do século XIX, mas sim 

um texto escrito ainda no fim das lutas entre luso-brasileiros e portugueses no século XVII. 

Nas primeiras páginas, o autor deixa clara sua intenção de enaltecer os feitos heroicos de João 

Fernandes Vieira146. 

Uma das preocupações do autor era assegurar sua legitimidade enquanto historiador 

dos feitos de João Fernandes Vieira e dos colonos lusos contra a WIC. Para isso, Diogo Lopes 

de Santiago buscou sustentar seu texto usando como exemplo para os feitos semelhantes ao 

seu, ou seja, o ato de narrar os acontecimentos, as narrativas feitas por Júlio César, general 

 
145 Idem, Ibidem, p. 339-342. 
146 SANTIAGO, Diogo Lopes de. História da Guerra de Pernambuco e feitos memoráveis do mestre de campo 

João Fernandes Vieira. Heroe digno de eterna memória, primeiro acclamador da guerra. Revista Trimestral do 

Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil. Tomo XXXVIII, p. 249-332, 1875, p. 250-252. 
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romano, Pedro de Matheus, cronista do reinado de Henrique IV da França, bem como outros 

que tiveram essa mesma intenção147.  

Estabelecia-se, assim, uma linhagem de cronistas dos detentores do poder da qual 

Santiago faria parte, não só igualando-se aos autores como também emparelhando a história 

do Brasil à dos impérios importantes de tempos históricos anteriores. Talvez por isso a 

RIHGB tenha se interessado em recuperar e publicar esse texto, ao mesmo tempo em que 

evidencia os feitos de um membro branco europeu148 que liderou o levante luso-brasileiro 

contra a presença holandesa na região. 

Santiago afirmou que as histórias passam por várias interpretações e visões diferentes, 

cabendo aos cronistas a busca “fiel” dos acontecimentos: 

 

Como quer que a memoriados homens seja frágil e de pouca dura na conservação 

das espécies de seus indivíduos, e com o decurso largo dos tempos pela maior parte 

acabe e não permaneça, e sem se sentir receba em si muitas faltas, principalmente 

quando as cousas andam por boca de muito, que uns diminuem e outros 

acrescentam, conforme aquella antiga sentença: Fama eundocrescit. Foi cousa muito 

necessária, que houvesse histórias e chronicas para conservação de illustres feitos, 

heroicas obras dos famosos e insignes varões que em letras e em armas se 

esmeraram, para que a posteridade conhecesse seu valor preclaro (...).149 

 

Tomar a crônica de Diogo Lopes de Santiago e sua publicação, de maneira seriada, na 

RIHGB, possibilita crer que um dos objetivos da revista era mostrar os resultados do processo 

de garimpagem de documentos da história do Brasil. Assim como podemos fazer essa ligação, 

outra que se nos apresenta com maior intensidade refere à escassez de obras historiográficas 

sobre os fatos históricos, tomando como base as leituras e interpretações de fontes históricas 

sobre determinado período. Na ausência de obras historiográficas, as fontes coevas 

cumpririam essa função narrativa e de legitimação sobre um entendimento sobre o passado 

colonial. 

Nesse trabalho, não buscamos analisar as crônicas em si, mas sim a Revista do IHGB 

e a maneira como ali foi abordada a história do Brasil holandês (1630-1654), destacando a 

visão sobre a escravidão naquele período a partir do olhar dos historiadores que publicaram 

seus textos na Revista durante o século XIX e por consequência, a própria visão dos membros 

 
147 Idem, Ibidem, p. 252. 
148 Europeu pelo fato de João Fernandes Vieira não ter nascido no Brasil, mas sim na Ilha da Madeira, em 1610. 
149 SANTIAGO, op. cit., p. 249-50. 
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do Instituto sobre esses eventos. Porém, ao fazermos uma leitura da crônica de Santiago, 

podemos identificar uma interpretação sobre as lutas entre luso-brasileiros e holandeses 

basicamente sob uma ótica militar e providencialista, ou seja, os acontecimentos e 

experiências vivenciadas pelos luso-brasileiros eram enxergados como ações de Deus tendo 

como vetores os fiéis católicos pernambucanos. 

Mesmo sob a influência de interpretações provenientes de temporalidades diferentes, 

uma característica parece ter se mantido entre o século XVII e o século XIX na maneira de se 

entender a presença holandesa na América portuguesa: a ênfase em uma história militar. Claro 

que não era a mesma maneira de se entender os fatos, mas o enfoque nas batalhas e grandes 

feitos pode ser visto nas obras escritas do momento específico como nas obras dos 

historiadores dos Oitocentos. 

Fugindo dos textos que tomavam o Brasil holandês como norte, no Tomo XLIX dá-se 

a publicação de um texto divulgado pela Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e 

Geográfico Pernambucano, da autoria de Franklin Tavora (1842-1888), oriundo do Ceará, era 

próximo dos debates e estudos acerca a história pernambucana e nacional (sendo filiado ao 

IHGB e ao IAGP)150, e que buscou lançar algumas indicações bibliográficas sobre o tema, 

bem como descrever os caminhos trilhados por José Hygino Duarte Pereira para recolher 

documentos acerca da ocupação holandesa em Pernambuco, em pesquisas no ano de 1885. 

 Além de notar a figura de José Hygino, que em meados do século XIX era lente na 

faculdade de Direito de Pernambuco, Tavora identificou que os trabalhos deste não foram os 

primeiros dessa natureza, pois entre 1850 e 1853 o Império já havia incentivado as pesquisas 

de Joaquim Caetano da Silva nos arquivos holandeses151 e o próprio autor chegou a percorrer 

alguns arquivos europeus para recolher documentos sobre a história colonial brasileira.152 

O texto de Franklin Tavora deixa claro que o século XIX, no Brasil, foi o momento de 

florescimento das ações de recolhimento documental em outras regiões do mundo, sobretudo 

na Europa, para que fosse possível a elaboração de uma escrita da história do Brasil. As 

iniciativas não partiam somente pela vontade pessoal, mas também vinham de incentivo 

provinciais e do próprio Estado imperial brasileiro, que se dispunham a auxiliar essa 

 
150 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. op. cit. vol. 3, p. 440-443. 
151 TAVORA, Franklin. Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano. – Sessão especial de 9 

de Maio de 1866. – Junho de 1886. Recife. Typographia Industrial. Rua do Imperador, n. 14, 1886. Revista 

Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Ethnográphico do Brasil. Tomo XLIX, p. 242-260, 1886, p. 

258. 
152 Idem, Ibidem, p. 249. 
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empreitada, tomando como referência as políticas do Segundo Reinado. Foi o caso de José 

Hygino, que recebeu apoio da Assembleia Provincial no valor de sete mil réis para fazer suas 

pesquisas153. 

Tavora fez uma espécie de recomendação ao Estado imperial para que, assim como 

ocorrera com a fundação do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, se 

estimulasse a criação de institutos históricos provinciais que teriam a função de recolher 

documentos acerca das histórias regionais. O objetivo era facilitar a construção de uma 

historiografia nacional. O autor notou que a viagem de Hygino, estipulada para ocorrer ao 

longo de dois anos, foi encurtada para um ano, já que havia um debate sobre a redução dos 

gastos do Estado em 1885, momento da viagem. 

Na mesma edição do texto de Franklin Tavora, a RIHGB divulgou trechos do relatório 

de José Hygino. Tal relatório não foi elaborado para a Revista do IHGB, mas sim para o 

IAGP, que foi o responsável por planejar a viagem de Hygino. Pelo relato deste, fica claro que 

a pesquisa foi afetada pela falta de tempo hábil para consultar com mais detalhes os arquivos 

holandeses, já que seu trabalho teria sido prejudicado pelo corte do auxilio pago pelas 

autoridades do Império brasileiro. Mesmo com um tempo escasso, José Hygino informou que 

se ateve às cartas disponibilizadas nos arquivos holandeses, como os arquivos da Companhia 

de Comércio das Índias Ocidentais, os dos Tribunais da Holanda, o dos Estados Gerais, bem 

como o arquivo particular do rei e mapas ali existentes. 

O trabalho feito por José Hygino foi de grande relevância não só para o período em 

que ele viveu. Os dados recolhidos pelo autor foram usados por grande parte da historiografia 

do século XX e ainda são usados pelos historiadores que se interessam pela história do Brasil 

holandês atualmente. Os feitos de José Hygino podem ser vistos como um dos mais 

importantes para estimular uma interpretação e compreensão sobre o Brasil holandês, assim 

como para a elaboração de uma identidade pernambucana no século XIX, muitas vezes 

podendo ser comparada à figura de Varnhagen para a elaboração de certa identidade em 

âmbito nacional. 

Um tempo relativamente grande se passou sem que a RIHGB divulgasse outro texto 

sobre o período de ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Isso talvez possa ser explicado 

pela existência de um instituto histórico em Pernambuco, dando sinais de que a 

responsabilidade pelo recolhimento de documentos e a própria escrita da história local 
 

153 Idem, Ibidem, p. 246. 
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passaria a ser de responsabilidade do instituto local154 , ou mesmo pelo desinteresse dos 

organizadores da revista em abordar a temática do Brasil holandês – já que desde 1848 a 

região não apresentava grandes sinais de descontentamento em relação ao poder central do 

Rio de Janeiro. 

Antes da concretização do fim do império, em 1889, a última publicação relacionada à 

temática do Brasil holandês foi a analisada nas páginas anteriores, e publicada em 1886. A 

abordagem sobre o período da dominação holandesa deve ser entendida como um dos 

acontecimentos colônias que mais despertou a atenção do IHGB e de seus pesquisadores. O 

fato histórico da dominação flamenga não só chamou a atenção pelas batalhas e pela falsa 

impressão, criada pelos homens do século XIX, de que a formação da identidade nacional 

teria suas raízes nas batalhas dos Guararapes ou na unidade luso-brasileira contra a presença 

holandesa no território.  

Entender a maneira como os homens do século XIX olharam o passado brasileiro deve 

vir acompanhada do entendimento de que eles buscavam no passado, além da formação da 

identidade, a formação do brasileiro, notando a figura dos nativos, dos europeus e dos negros, 

mesmo que esse em menor atenção. Não se pode afirmar que não houve a percepção das 

figuras de Henrique Dias ou de Filipe Camarão.  

As publicações da RIHGB ao longo do século XIX que tiveram o Brasil holandês 

como objeto de análise e mesmo a publicação de documentos do período nos induz a uma 

visão de que pouco ou quase nada é notado em uma abordagem social, em particular sobre a 

presença de negros e da própria escravidão. Como já notamos, a ausência de uma narrativa 

massiva sobre a presença da escravidão e até mesmo sobre a figura do negro na sociedade 

colonial, sobretudo no Brasil holandês, pode ser compreendida a partir de alguns fatores. 

Primeiro, a ausência de artigos sobre a escravidão pode ser explicada pela simples 

falta de documentos pertinentes sobre o tema. Uma vez que a sociedade colonial escravista 

tendia a ver o escravizado não como agente, mas sim como objeto, acabava contribuindo para 

a pouca atenção que esses indivíduos recebiam na documentação oficial holandesa ou 

portuguesa 155 . Porém, se analisarmos mais a fundo, a questão da ausência de uma 

documentação sobre escravos negros no período não pode ser usada como única explicação 

 
154 Ver anexo sobre os institutos históricos regionais e suas datas de fundação. 
155 Sobre os textos holandeses que buscavam analisar a ocupação holandesa, um dos únicos que dá atenção à 

escravidão na região é o de MOREAU, Pierre. História das últimas lutas no Brasil entre holandeses e 

portugueses. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, p. 23-89, 1979. 
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para as raras análises construídas tanto no século XVII como no caso dos textos publicados 

pela RIHGB sobre o Brasil holandês, já que foram feitas biografias sobre as figuras de 

Henrique Dias. 

O segundo ponto está diretamente ligado à própria RIHGB, já que ela tinha a intenção 

de reforçar a defesa de um projeto identitário no período imperial, buscando formar e 

estabelecer a identidade brasileira a partir da história colonial. No entanto, essa identidade não 

contava com a presença, na maioria das vezes, do negro, visto como inferior aos brancos e aos 

indígenas. Isso acabava por reforçar não haver necessidade de notar a presença dos escravos e 

dos negros na história nacional a ser construída, já que não era ele o agente social de interesse 

para representar o novo projeto de Estado-nação brasileiro. 

A segunda explicação ganha relativa notoriedade e é mais compatível com o cenário 

apresentado sobre os textos que envolvem o Brasil holandês e a escravidão, já que dos quinze 

textos que se referiram à presença holandesa no Nordeste encontrados na RIHGB durante o 

século XIX, apena a biografia de Henrique Dias trata com maiores detalhes da presença dos 

negros nessa sociedade. Nenhuma luz é lançada sobre a escravidão ou os interesses para a 

manutenção da escravidão no Brasil holandês – o que não nos deve causar estranheza, ainda 

mais de um momento (império) que herdou características sociais e culturais do período 

anterior (colônia), sendo a escravidão uma dessas marcas necessárias, mas indesejáveis para 

serem mostradas a olho nu.  

A figura do negro foi notada apenas lateralmente, no exemplo de Henrique Dias, nas 

batalhas dos Guararapes e nos documentos que envolviam as tratativas entre Portugal e as 

Províncias Unidas. Personagens negros foram arroladas, mas quase sempre como se 

afirmassem que, se a presença da escravidão e de negros na história do Brasil não teria como 

ser completamente escondida, o que devia ressaltar era a figura dos brancos, dos quais o 

Brasil e o brasileiro herdaram a cultura, o comportamento e a forma de governo. 
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Institutos Históricos Estaduais e o ano de fundação  

Nome do Instituto Ano de Fundação 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 1838 

Instituto Arqueológico Histórico e 

Geográfico Pernambucano 

1862 

Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas 1869 

Instituto do Ceará 1887 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 1894 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo  1894 

Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Catarina 

1896 

Instituto Histórico e Geográfico do Paraná 1900 

Instituto Histórico e Geográfico do Pará 1900 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte 

1902 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano 1905 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas 

Gerais 

1907 

Instituto Histórico e Geográfico Piauiense 1918 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 1912 

Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 

Santo 

1916 

Instituto Geográfico e Histórico do 

Amazonas 

1917 

Instituto Histórico e Geográfico de Mato 

Grosso 

1919 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Sul 

1920 

Instituto Histórico e Geográfico do 

Maranhão 

1925 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 1932 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio de 

Janeiro 

1957 

Instituto Histórico e Geográfico do Distrito 

Federal 

1964 

Instituto Histórico e Geográfico do Mato 

Grosso do Sul 

1978 

Instituto Histórico e Geográfico de Rondônia 1979 
Tabela 1 - Institutos histórico estaduais e o ano de fundação 

 

 

 

 

http://www.institutoarqueologico.com.br/
http://www.institutoarqueologico.com.br/
http://www.ihgal.al.org.br/
http://www.institutodoceara.org.br/
http://tjmar.sites.uol.com.br/ihgprincipal.htm
http://tjmar.sites.uol.com.br/ihgprincipal.htm
http://www.ihgse.com.br/
http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/cultura/ihges/home.htm
http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/cultura/ihges/home.htm
http://www.paginadogaucho.com.br/ihgrgs/
http://www.paginadogaucho.com.br/ihgrgs/
http://www.ihgrj.org.br/
http://www.ihgrj.org.br/
http://www.ihgms.com.br/
http://www.ihgms.com.br/
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Considerações finais 

 

 Este trabalho buscou construir uma interpretação sobre a maneira como a elite política 

e intelectual brasileira do século XIX procurou se apropriar de um momento específico da 

história colonial brasileira e transformá-la em um ato político e histórico de cunho nacional. A 

construção de uma interpretação sobre o Brasil holandês (1630-1654), momento no qual os 

holandeses, sob a égide da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais (WIC), tentaram 

consolidar seu domínio sobre uma parte significativa da porção Nordeste da América 

portuguesa foi um dos temas escolhidos, do período colonial, para a construção de uma 

identidade nacional no século XIX. 

 Essa construção, em pleno século XIX, momento de intenso debate político e social 

sobre a formação do Brasil independente da sua ex-metrópole, se viu obrigada a debater a 

formação de uma nacionalidade para se legitimar enquanto um novo Estado no continente 

americano. Sob clara influência do debate político então em voga na Europa acerca do 

conceito de Estado-nação, a busca por uma legitimidade histórica se encaixaria em um projeto 

de Estado, moldado pela elite local, que construiu junto à figura do imperador Pedro II, um 

projeto de Estado que se enquadrasse nas necessidades dessa mesma elite regional, em 

específico a que vivia no Sudeste/Rio de Janeiro. 

 O projeto de uma identidade nacional não estaria calcado apenas na história do Brasil 

holandês, mas consistiria na reunião de uma história de caráter nacional, em que as diferentes 

regiões deveriam ser representadas nesse projeto de Estado que buscava na centralidade do 

poder e do discurso o núcleo para sua estruturação. As regionalidades deveriam aceitar o 

discurso que emanava da capital do império, que não se restringia à política, mas que também 

atingia a escrita de uma História que representaria as ações dos homens locais no período 

colonial e a sua contribuição para a história nacional. 

A construção de um discurso uníssono sobre o passado do Brasil era uma pauta 

importante para o governo imperial, já que a partir do fim do I Reinado (1822-1831) o país se 

viu cercado por problemas de estabilidade política e social que abrangiam aspectos das 

políticas interna e a externa. Na Regência, o país entrou em um turbilhão de revoltas 

regionais, em algumas buscavam a separação em relação ao restante do país, bem como a 

Guerra do Paraguai (1864-1870) que se apresentou como um momento de tensão política do 

Brasil com seus vizinhos platinos e de estímulo à nacionalidade. 
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A elaboração de uma narrativa histórica poderia se encaixar como elemento de ajuda 

significativa para se criar unidade e proximidade entre as regiões em prol de uma causa que 

atingia os interesses do governo central. A velha ideia de se usar de exemplos passados para 

trilhar os caminhos do presente tinha grande peso na invenção do passado nacional. 

A criação de um centro responsável pela construção dessa história nacional foi um 

dos primeiros passos na construção de uma identidade nacional que, por sua vez, ajudasse na 

promoção da paz interna e da construção da união contra um inimigo em comum. A fundação 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, foi o ponto de partida para a 

formação desse passado unitário brasileiro. 

Com o aporte financeiro do Estado imperial, o IHGB se prontificou a reunir 

interessados na História e a buscar, nas regiões brasileiras e também fora do Brasil, 

documentos que ajudassem a elucidar o passado brasileiro. Uma elite intelectual próxima do 

imperador e de seus interesses políticos deu os primeiros passos na intenção de recolher 

documentos, analisá-los e colocar no papel sua contribuição para a escrita de uma história do 

Brasil. 

A formação de um conceito sobre a função do historiador, ou pelo menos uma 

atividade que se assemelhasse ao esse ofício, estava na pauta da elite intelectual, a partir do 

modelo europeu. Em Rubro Veio, Evaldo Cabral de Mello destacou as dificuldades e, ao 

mesmo tempo, as frustradas tentativas de se transformar o Brasil como um campo no qual se 

refletiam as produções e ideias científicas da Europa. Para tanto, ele toma o relato de J. Soares 

d’Azevedo, membro do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, que em finais do 

século XIX expressava seu descontentamento com as diferenças entre a valorização dos 

homens das letras no Brasil e na Europa: 

 

Nos grandes centros de civilização [lamentava], costuma haver uma classe de 

homens letrados, já desprendidos de suas antigas funções, que a sim mesmos se 

aposentam; cansados de trabalhos em coisas positivas e monótonas, se dedicam de 

alma e corpo ao engrandecimento das letras, das ciências e das artes de seu país 

como uma nobre e santa distração.156 

 

 
156 MELLO Evaldo Cabral de. op. cit., p. 59. 
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 Porém, como também salienta Evaldo Cabral de Mello157, devido aos baixos salários 

que recebiam os indivíduos dedicados a tal trabalho, quase nunca conseguiam dedicar-se 

integralmente às questões de cunho histórico e científico158. Uma realidade que não foge do 

que é vivenciado pelos cientistas brasileiros do século XXI. 

O debate em torno da elaboração do passado brasileiro não seria de exclusividade do 

IHGB, mesmo que oficialmente não houvesse essa concepção. Os regionalismos e a própria 

maneira como o IHGB e a elite intelectual fluminense buscavam elaborar o discurso histórico 

nacional acabaram por estimular as elites regionais a elaborarem seus próprios discursos sobre 

o passado. Era uma maneira de demonstrar as particularidades das histórias regionais e 

reforçar que o projeto de história nacional, partindo do Rio de Janeiro, precisaria de algo a 

mais para a sua aceitação. 

Foi nessa esteira que a fundação do Instituto Arqueológico e Geográfico 

Pernambucano, em 1862, se apresentava para o Rio de Janeiro. Os embates teóricos que 

atingiam a construção da narrativa de partes do período colonial, como o da presença 

holandesa, não chegavam a colocar em xeque o projeto de Estado da elite brasileira do 

Sudeste, mas evidenciava que o Brasil ainda era um país com chagas históricas expostas. 

Historicamente, Pernambuco se apresentava como um centro de efervescência 

revolucionária. Desde o período colonial a região era cenário de conflitos de toda ordem, 

direcionados à antiga metrópole ou, já no século XIX, questionando os interesses do governo 

do Brasil independente. 

A Insurreição Pernambucana (1645-1654), Guerra dos Mascates (1710-1711), 

Revolução de 1817, Confederação do Equador (1824) e Revolução Praieira (1848) são alguns 

dos exemplos de revoltas que reforçavam a preocupação de como o poder central deveria 

tratar a elaboração do passado nacional ao abordar Pernambuco como espaço e tema. A 

memória que os pernambucanos construíram sobre seu passado mantinha acessa a 

importância que eles atribuíam a si mesmos. 

 

 
157 Idem, Ibidem, p. 59. 
158 Longe de querer fazer alusão à ilusória ideia de que a História não possa se enquadrar na ideia de ciência, 

enquanto campo do saber produtor de um conhecimento aos moldes do método científico. 
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É impossível avaliar a memória do período batavo em termos do conjunto da 

população, mas caberia assinalar que certos grupos sociais mantinham acesa a 

recordação, quando mais não fosse por interesse corporativo ou de classe159. 

 

A reivindicação de elaborar sua interpretação sobre o passado pernambucano não 

anulou as trocas entre o IHGB e o IAGP. Ao contrário do que podemos ser levados a crer,  ao 

analisarmos as páginas da RIHGB ficou claro que a própria elite fluminense se utilizara das 

pesquisas feitas pelos membros do IAGP para dar “contorno” ao seu projeto de elaboração de 

uma história nacional. 

Figuras como Sílvio Romero e de Francisco Adolfo de Varnhagen podem ser 

entendidos como símbolos de um determinado idealismo do século XIX e início do XX (já se 

aproximando da temporalidade de Sílvio Romero), que se fundamentava no cientificismo da 

época e na busca de uma explicação do presente pelos caminhos traçados pelos homens do 

passado. Construir uma identidade nacional e uma explicação para o presente em que viviam 

estava, na visão de ambos, fundamentada por um conhecimento da história do Brasil e no 

reconhecimento dos agentes responsáveis pela formação da vida e da identidade da sociedade 

brasileira. 

O IHGB havia encontrado nas ideias de von Martius a crença de se encontrar a 

identidade nacional no contato do branco com o índio e o negro, porém, isso não excluía o 

racismo e a ideia de inferioridade racial entre os membros da elite intelectual do império. 

Como visto nas páginas anteriores, a visão voltada para uma interpretação racista da 

realidade, como a promovida por Sílvio Romero, parece fazer eco em muitos dos seus pares 

do século XIX e início do XX. 

Algo semelhante se pode ver nos escritos de Varnhagen, um dos mais importantes e 

influentes historiadores do Brasil no século XIX. Varnhagen se encaixa nos preceitos de uma 

linha interpretativa que via no passado a fonte para a formação da identidade nacional, bem 

como na escolha de certos fatos do passado colonial o impulso necessário para a comprovação 

de que já existia uma nacionalidade antes de 1822 e que essa nacionalidade ajudou no 

encaminhamento para a formação do Estado imperial brasileiro e sua sociedade. 

A eleição, por Varnhagen, do Brasil holandês como um momento importante da 

história nacional e a maneira como ele narrou as ações desse processo são exemplo de que, 

 
159 MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro veio: o imaginário da Restauração Pernambucana. 3ª ed., São Paulo: 

Alameda, 2008, p. 27. 
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nesse momento, a “semente” do patriotismo brasileiro estava sendo lançada em pleno século 

XVII. A criação de um panteão de heróis da Insurreição Pernambucana é outro exemplo para 

a afirmação de um projeto de Estado alicerçado em uma brasilidade formada por três raças. 

Valorizar os feitos e as figuras de Vidal de Negreiros, Filipe Camarão e Henrique 

Dias dá uma ideia de que o patriotismo brasileiro, bem como a representação de bravura e 

coragem que marcariam a identidade nacional, eram explicados pelo contato e trabalho das 

três raças em prol de um objetivo comum. Porém, a própria ideia de convivência e 

proximidade entre as três raças não significava que Varnhagen as colocasse no mesmo 

patamar. 

Ao nos depararmos com as revistas do IHGB, com as obras de Sílvio Romero e de 

Varnhagen, bem como com a pintura oitocentistas, há um indício de que a escolha de 

acontecimentos do passado para a formação da identidade nacional não permitiria que 

qualquer fato passado pudesse se encaixar nos interesses da “nacionalidade” do século XIX. 

A escolha de determinados eventos deveria ser feita com ressalvas e margeados por intenções 

que pudessem favorecer na construção de um discurso uníssono sobre a história nacional. 

O Brasil holandês foi um desses acontecimentos do passado que se encaixavam nos 

interesses da elite brasileira em formar uma unidade identitária para um país de proporções 

continentais. Tomar um acontecimento em que negros, índios e brancos lutaram do mesmo 

lado era um dos casos mais significativos onde se poderia permitir ver, mesmo que de 

maneira anacrônica, a formação da identidade brasileira. 

A revista do IHGB deixou claro que seria um assunto de significativa importância, já 

que a biografias dos agentes envolvidos nos conflitos, a busca por divulgar estudos e 

documentos do período são um dos importantes exemplos de que o Brasil holandês tinha de 

ser incorporado nesse projeto. Incorporar o período da invasão holandesa sobre Pernambuco 

possibilitava a identificação de outro recado que o discurso do IHGB, pela sua revista, queria 

deixar claro: a história pernambucana fazia parte da história brasileira. 

Pernambuco foi palco de várias revoltas contra o poder central, como já notado, e 

trazer essa região para dentro do projeto nacional era importante para que a unidade territorial 

existisse. Mesmo com certa resistência, a apropriação dos acontecimentos em Pernambuco 

colonial foi inserida no discurso da história nacional elaborado no Rio de Janeiro. 
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Somos uma sociedade que, em vários momentos, esquece ou renega seu passado 

turbulento, violento e marcado por impasses. Somo uma sociedade que se recusa a ver no 

passado e nos erros que cometemos ali um aprendizado para que possamos ser uma sociedade 

melhor (longe de valorizar por absoluto a ideia de História como magistra vitae). Os 

historiadores e demais intelectuais do século XIX tentaram ver no passado um dos pilares 

para entender o presente em que viviam, mesmo que para atender aos objetivos de agradar às 

elites que governavam o país junto à figura de D. Pedro II.  

Houve problemas nessa busca em formar uma interpretação sobre o passado colonial 

harmonioso. A análise se apresentava restrita para satisfazer os princípios dos donos do poder, 

pois em pleno século XIX nos apresentávamos como um país escravista, que relegava aos 

índios e negros um papel secundário na formação do país, mas colocávamos os olhos na 

Europa, buscando ser algo que nunca fomos, uma nação de “princípios civilizados 

europeizantes” abaixo da linha do Equador. 
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