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RESUMO 

 

José Honório Rodrigues é considerado por muitos pesquisadores que se dedicam aos 

estudos dos processos históricos brasileiros um dos intelectuais pioneiros e “pai da 

historiografia brasileira”, tendo pensado e produzido desde a década de 40 temas 

concernentes à historiografia bem como ao ofício do historiador. O intuito desse trabalho 

é investigar a concepção de história de Rodrigues (1937-1987) com ênfase nos problemas 

que ele aponta na historiografia brasileira e sua luta pela representação da História no 

cenário acadêmico e na vida cotidiana. Portanto, a intenção é percorrer os principais livros 

e textos dele, fazendo um mapeamento de sua formação e atuação profissional nacional e 

internacional e seu percurso intelectual, cruzando-o com autores, ideias e obras de 

diferentes lugares com os quais ele manteve diálogo na intenção de refazer as tramas e 

tensões ao longo de sua escrita que, cruzou um período grande e significativo da história 

brasileira, com eventos político-sociais decisivos para a fundamentação de suas teses. 

 

Palavras-chave: José Honório Rodrigues; Historiografia brasileira; História intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

José Honório Rodrigues is considered by many researchers who are dedicated to the study 

of Brazilian historical processes one of the pioneer intellectuals and "father of Brazilian 

historiography", having thought and produced since the 1940s themes concerning 

historiography as well as the office of the historian. The purpose of this study to 

investigate the conception of Rodrigues' history (1937-1987) with emphasis on the 

problems that it points in Brazilian history and their struggle for representation of history 

in the academic setting and in everyday life. Therefore, the intention is to go through his 

main books and texts, mapping his national and international professional training and 

performance and his intellectual journey, intersecting with authors, ideas and works from 

different places with which he maintained dialogue in an attempt to rework the plots and 

tensions throughout his writing that crossed a large and significant period of brazilian 

history, with political and social events decisive for the reasoning of his theses. 

 

Keywords: José Honório Rodrigues; Brazilian historiography; Intellectual history 
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INTRODUÇÃO 

 

Continuo apaixonado. Apaixonado por 

temperamento, por amor ao Brasil e por amor à 

História do Brasil. Podem me chamar do que 

quiserem, continuarei na trincheira e gostaria de 

morrer na trincheira, lutando por um Brasil melhor, 

mais justo com o seu povo1. 

 

                                         José Honório Rodrigues 
  

Para tratar do percurso historiográfico, intelectual e profissional de José Honório 

Rodrigues acreditamos não ser possível iniciar com uma fala diferente dessa epígrafe, 

inserida por Leda Boechat Rodrigues e José Octávio de Arruda Mello, viúva e amigo 

pessoal dele, no início de José Honório Rodrigues: um historiador na trincheira (1994), 

livro organizado e escrito por Boechat e Mello. 

A historiografia brasileira possui nomes conhecidos, e sobre eles foram feitos 

muitos estudos a fim de cumprir uma das propostas da história: a construção de sentido. 

Desde historiadores de profissão àqueles que se dedicaram a produzir História antes 

mesmo da existência acadêmica desse curso no Brasil. Daqueles que escrevem sobre 

casas grandes e senzalas, sobre o povo brasileiro ou sua cordialidade e sempre se 

destacaram e receberam as pompas, merecidamente, por seus trabalhos. José Honório 

Rodrigues não é um desses casos, ao menos não quanto ao recebimento das honrarias que 

tanto desejou receber e, assim, figurar entre os grandes nomes da historiografia brasileira. 

De acordo com Manoel Luiz Salgado Guimarães (1995), quando falamos em 

historiografia brasileira, os estudos de Rodrigues costumam ser identificados como 

pioneiros no processo de historicização da produção historiográfica nacional. Em busca 

de desfazer a noção de conhecimento do passado enquanto exercício de rememoração, a 

história da história, alinhada às demandas dessa nova “etapa epistemológica” da 

disciplina, passou a orientar-se por uma série de indagações acerca dos procedimentos, 

categorias e conceitos que tornam possível a sua elaboração. Portanto, desde que passou 

a ser entendida como dotada de historicidade, ou seja, condicionada pelo ponto de vista 

de seu autor, lugar de sua elaboração e tempo, tanto a pesquisa como a escrita da história 

                                                           
1 Trecho de uma entrevista concedida por José Honório Rodrigues a José Octávio de Arruda Mello, 

publicada no Correio das Artes de João Pessoa, PB, em 18 de setembro de 1983. 



13 
 

passaram a demandar a abordagem crítica das produções historiográficas que a 

precederam. 

Apesar da constatação de Guimarães, Rodrigues é um intelectual ao qual pouca 

atenção foi dedicada: “A penetração de JHR nos Estados Unidos e na Paraíba2 compensou 

o relativo afastamento da universidade brasileira. [...] Cotejadíssimo fora do país e com 

ótimo trânsito junto às novas gerações, não foi compreendido pela universidade de seu 

país” (MELLO, 1994, p. 180). Esse é um dos principais motivos para a realização dessa 

pesquisa. É interessante buscar compreender porque um autor que produziu tanto material 

acerca da história do Brasil, que é considerado por muitos estudiosos um dos primeiros 

intelectuais a trabalhar com temas tão importantes como as questões de ordem teórica na 

construção do conhecimento histórico e propor isso para as universidades em uma 

tentativa de reforma universitária, ainda não teve suas ideias tão exploradas.  

Rodrigues nos foi apresentado como um historiador brasileiro que tratava de 

Teoria da História a partir da década de 40 e, portanto, apresentado como um dos poucos 

a dedicar-se a tal tema aquele contexto. Após realizar as pesquisas iniciais percebemos 

que tratava-se também de um intelectual ainda pouco estudado. 

Ao mergulhar no universo honoriano percebemos de imediato que ligar Rodrigues 

à produção de Teoria da História e somente afirmar que seu trabalho é pouco explorado, 

ainda não é suficiente para justificar a necessidade dos estudos sobre ele. José Honório 

Rodrigues ultrapassou as barreiras da produção de temas teóricos e concernentes ao ofício 

do historiador. Durante sua vida, estudou desde o período colonial, não deixou de se 

pronunciar e manifestar sobre momentos e eventos pelos quais passou, como a Era Vargas 

e a Ditadura Militar. 

A primeira pesquisa acadêmica realizada acerca da obra de Rodrigues, quando ele 

ainda era vivo, foi uma tese de doutoramento, defendida por Raquel Glezer, na Faculdade 

de Filosofia da USP, em 1976, intitulada O fazer e o saber na obra de José Honório 

Rodrigues: um modelo de análise historiográfica. Glezer faz uma catalogação e 

classificação bibliográfica da obra de Rodrigues, tendo consultado um levantamento que 

Boechat já vinha preparando, dando notícia de 20 anos de produção de Rodrigues; os 

arquivos pessoais, que o historiador lhe cedeu de bom grado e periódicos nacionais e 

                                                           
2 Na Paraíba houve um ativo grupo de estudos dedicado à obra de Rodrigues. Nenhuma iniciativa 

semelhante ocorreu em outras partes do país. No terceiro capítulo desse trabalho há informações mais 

detalhadas acerca do assunto. 
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internacionais. Com isso, entre 1936 e 1975, Glezer menciona a existência de 1049 

documentos, entre livros, capítulos de livros, artigos, textos em revistas, ensaios e etc., 

em diversos idiomas que foram escritos por Rodrigues. 

Mencionamos essa pesquisa específica apenas para demonstrar o quão volumosa 

é a obra de Rodrigues, que escreveu não apenas acerca de teoria, metodologia e 

historiografia – apesar de ser a parte mais numerosa de sua produção, como aponta 

Francisco Iglésias (1988, p. 61), a mais significativa, levando em consideração o 

pioneirismo –, mas também acerca dos mais diversos temas: escravidão, colonização, 

política, relações exteriores, café e cana de açúcar, filosofia, tempo e sociedade, revolução 

e contrarrevolução, relações entre Brasil e África, projeto de nação e consciência 

nacional, enfim, uma infinidade de temas, o que, certamente, atesta um trabalho intenso, 

colocando o autor dentre os que mais produziram na bibliografia da história do Brasil. 

Nosso intuito é tentar compreender qual é a concepção de história de Rodrigues. 

O historiador precisa buscar compreender um contexto social ao qual seu objeto 

de pesquisa está inserido de antemão para poder aproximar-se inteiramente das ideias que 

tem pretensão de examinar, o que em nosso caso corresponde a um estudo sistemático 

das ideias de José Honório Rodrigues, investigando a rede intelectual na qual ele estava 

inserido, percebendo os demais intelectuais de todas as áreas com os quais ele manteve 

contato e relacionou-se e os movimentos que os abrangeram enquanto tendências, para 

dessa maneira, recriar a temporalidade e o contexto inerente à própria obra. E, para o 

historiador das ideias, essas questões não se encontram separadas de seu autor, o que 

justifica a investigação além das tendências intelectuais que fizeram parte da formação 

de Rodrigues, apontamentos acerca de sua vida pessoal e profissional e como essas 

passagens interferiram ou não na formação de seu pensamento e, consequentemente de 

sua obra. 

Dividimos nosso trabalho em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

“Trajetória intelectual: alguns apontamentos”, damos uma ideia geral da produção de 

Rodrigues, isto é, desde sua formação acadêmica, passando pelos principais eventos e 

acontecimentos marcantes em sua carreira, que acreditamos terem sido decisivos para 

compreender como ele constituiu sua concepção de história. O capítulo está subdivido 

em dois tópicos. No primeiro: “Trajetória acadêmica e profissional”, fazemos um 

percurso cronológico da trajetória acadêmica e profissional de Rodrigues, desde a sua 

formação em 1937, na Faculdade de Direito, passando pelos principais cargos 
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profissionais ocupados por ele e suas oportunidades de viagens e experiências fora do 

país. Nesse momento, não estabelecemos ainda conexão com os diálogos e influências de 

Rodrigues, o que faremos ao longo dos segundo e terceiro capítulos. Consideramos essa 

abordagem acerca de sua formação acadêmica e profissional importante para situar onde 

e quando Rodrigues viveu e pensou. No segundo tópico: “Dois momentos importantes na 

vida de Rodrigues: a Era Vargas e a Ditadura Militar”, damos ênfase aos períodos que 

consideramos os mais importantes para a obra de Rodrigues e, consequentemente, os que 

mais se encontram presentes nela. Destacamos o principal período de produção de sua 

vida, iniciado durante a Era Vargas, quando ele ainda era um jovem no início de carreira, 

passando por sua participação na Escola Superior de Guerra e estabelecendo relação com 

a formação de sua perspectiva nacionalista de história, que se reflete muito em seus planos 

de representação da História e terminando no período da Ditadura Militar. Acrescendo 

que, quando Rodrigues fala dos acontecimentos das décadas de 30 e 40, ele é um 

historiador que está falando com distanciamento temporal e crítico – os textos que 

utilizamos de Rodrigues para falar acerca da Era Vargas, são todos posteriores a ela, ou 

seja, nesse momento é o olhar crítico de um historiador sobre um objeto de estudo –, mas 

quando ele escreve acerca da Ditadura Militar, coloca-se como um intelectual que está 

vivendo aquele momento e colocando-se como crítico dele.  

No segundo capítulo, intitulado “Alguns aspectos da historiografia brasileira”, 

abordamos a obra de Rodrigues e explicitamos como ele via a situação da historiografia 

e dos estudos históricos brasileiros em seus anos de produção intelectual. Esse capítulo 

está subdividido em quatro tópicos. No primeiro: “O problema da pesquisa e o Estado 

omisso”, retornamos aos principais textos de Rodrigues, nos quais ele aponta os métodos 

norteadores para o que entende como pesquisa histórica profissional e demonstra as falhas 

procedimentais em relação aos países que considera mais avançados. Ao mesmo tempo, 

procuramos demonstrar a preocupação de Rodrigues em relação ao descaso e à omissão 

do Estado brasileiro para com a pesquisa e as instituições públicas que gerem e guardam 

a documentação brasileira, problema que ele pôde observar ao longo de sua trajetória 

profissional, visitando arquivos e bibliotecas em outros países, fato esse, que demarcamos 

como um dos principais norteadores para como ocorre sua construção de sua concepção 

de história. O segundo tópico desse capítulo intitula-se: “A iniciativa de criação do 

Instituto de Pesquisa Histórica”. Nessa seção, descrevemos a ideia de Rodrigues de criar 

o IPH, quais eram as suas ambições e quais as origens dessa ideia, apontando um caráter 
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de transposição da teoria para a tentativa de colocar em prática àquilo que acreditava no 

sentido de tentar criar uma consciência nacional, não apenas pela preservação documental 

que propõe, mas pela tentativa de tentar organizar mecanismos para que esse instituto 

chegasse ao povo. No terceiro tópico: “O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro”, 

falamos acerca do célebre Instituto e às críticas de Rodrigues a ele, desde a enfatizar 

firmemente que a pesquisa histórica só surgira no Brasil após a criação do Instituto até o 

questionamento de seus métodos. O quarto e último tópico desse capítulo: “Dialogando 

com Mestres: de Varnhagen a Capistrano”, estabelecemos uma relação entre a 

historiografia de Adolfo de Varnhagen e Capistrano de Abreu como dois personagens 

marcantes para a construção do mundo honoriano, tentando demonstrar as mudanças da 

perspectiva historiográfica de um e de outro e indicando os avanços que Rodrigues viu, 

ao mesmo tempo que comparamos isso à evolução da escrita do próprio Rodrigues como 

um espelho desse diálogo de Varnhagen e Capistrano. 

No terceiro e último capítulo, intitulado “O intelectual em combate”, nossa 

intenção é demonstrar como desde o início de suas reflexões voltadas para a questão 

teórico-metodológica, Rodrigues lutou por uma modernização da historiografia brasileira. 

Demonstraremos que a concepção de história em sua obra é constituída a partir de suas 

experiências profissionais, que apresentamos de forma mais ampla no primeiro capítulo, 

suas reflexões acerca de como ocorreram os avanços na historiografia brasileira, inclusive 

dentro dos institutos de pesquisa, que discorremos ao longo do segundo capítulo. Para tal, 

dividimos o capítulo em três partes. Esse capítulo está dividido em quatros tópicos. No 

primeiro: “Busca do moderno: a história sempre presente”, discorreremos sobre a 

perspectiva de modernidade de Rodrigues e como ele ao identificar o Brasil como um 

país atrasado historiograficamente, sempre o faz a partir da comparação com outros países 

e da demonstração de quais os caminhos o Brasil deveria tomar para que, pudesse se 

modernizar. Abordamos também a noção de história sempre presente na obra dele, que é 

crucial para compreender o porquê de sua luta para a construção de uma consciência 

histórica. Todos os problemas que discorrem daí estão ligados ao segundo tópico: “Os 

cursos de História”, no qual falaremos acerca das grades curriculares dos cursos 

universitários e todos os problemas que emanam delas e o empenho que Rodrigues 

dedicou para conseguir que suas ideias fossem incorporadas às universidades. No terceiro 

tópico: “A profissão do historiador”, apresentamos como Rodrigues pensou a 

restruturação dos cursos superiores de História no Brasil em meio à reforma universitária, 
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apontando suas falhas ao formar historiadores e professores secundários de história. O 

que leva ao último tópico do capítulo: “A consciência histórica”, no qual demonstramos 

o que Rodrigues entende por essa noção de consciência histórica e estabelecemos uma 

relação entre as suas ações teóricas e práticas, para demonstrar que para ele, a História 

possui uma finalidade, que é transformar o mundo. E os historiados devem agir como 

agentes transformadores, porque possuem o poder para fazer isso, cobrando do Estado 

que suas condições de trabalho e pesquisa sejam melhores, para dessa maneira, mudar as 

estruturas da educação superior e consequentemente da educação secundária, o que, para 

Rodrigues, funcionaria como um mecanismo de difusão e disseminação entre o povo, que 

teve desde o período colonial, sua história sendo dominada por pequenas elites 

dominantes. 
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CAPÍTULO I  

TRAJETÓRIA INTELECTUAL: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Nem a vida, nem a história são processos muito 

lógicos. 

                                           José Honório Rodrigues 

 

De forma certeira podemos afirmar que a biografia de José Honório Rodrigues 

é eminentemente intelectual. Teve uma vida dedicada a uma causa (o cultivo da história), 

consumindo-se nela. Portanto, não há que se procurar em sua vida momentos de aventura, 

cargos cheios de pompas ou atitudes estrondosas, segundo disse o historiador Iglésias 

(1988) em um artigo sobre Rodrigues publicado na revista Estudos Históricos. 

 Ao longo de nosso trabalho daremos ênfase à sua trajetória intelectual, 

destacando sua formação acadêmica e os inúmeros cargos que ocupou profissionalmente, 

a fim de evidenciar seu notório comportamento intelectual (IGLÉSIAS, 1988, p. 55), 

colocando-se sempre como um corajoso intelectual, disposto a ser relegado, por inúmeras 

vezes em algumas universidades brasileira, por não abrir mão de seus projetos para a 

restruturação do Ensino Superior e dos cursos de História. 

 Conforme aponta Maria da Glória de Oliveira (2010), ao longo do Oitocentos, 

diferentes perspectivas acerca da pesquisa e da escrita histórica foram tacitamente aceitas 

pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)3 em prol dos objetivos que foram 

estabelecidos para o grupo desde a sua fundação. 

Segundo Raquel Campos (2016, p. 79), o objeto de estudo que atraíra os 

historiadores do futuro, não foram as instituições de previdência social fundadas após a 

segunda metade do século XIX, fazendo a historiografia do futuro distanciar-se daquela 

que era praticada no Oitocentos, apesar de haver proximidades evidentes, como veremos 

a seguir.  

É fulcral ressaltar que a história dos historiadores do Oitocentos ocupa lugar de 

destaque em nossa análise de Rodrigues, isso porque os oitocentistas, como é sabido, 

desenvolveram uma sólida corrente de investigação acerca de problemas ligados à 

formação da nação no Brasil: “na literatura, nas artes, na história, buscava-se definir uma 

certa identidade dos brasileiros. Em outras palavras, foi o próprio objeto maior da atenção 

                                                           
3 Daremos maior ênfase à relação entre o IHGB e a construção do pensamento intelectual de Rodrigues 

mais à frente. 
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dos historiadores do século XIX o que interessou aos historiadores do futuro: a nação” 

(CAMPOS, 2016, p.79). 

O objeto de interesse dos intelectuais do século XX, como Rodrigues, foi 

investigar as razões da preocupação dos historiadores do século XIX com a formação da 

nação, e como fizeram isso. 

 

1.1 Trajetória acadêmica e profissional 

 

José Honório Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro, em 20 de setembro de 1913. 

Ao longo de sua vida, saiu de sua cidade algumas vezes para viagens, quase sempre a 

trabalho. Mesmo quando viajava a passeio, não deixava de visitar arquivos, bibliotecas e 

museus. Passou temporadas mais longas no exterior, com bolsas de estudo e pesquisas ou 

enquanto professor. Passou quase toda a sua existência morando no Rio de Janeiro, o que 

lhe agradava bastante, pois amava a cidade com exaltação, fosse o centro antigo, rico de 

passado, ou Ipanema, em seu apartamento próximo à praia. No exterior, ficava quase 

sempre deslocado, renegando os hábitos ou comidas, nostálgico da paisagem habitual. 

Entusiasmado referia-se à condição de carioca, das raízes materna e paterna (IGLÉSIAS, 

1988). 

Amava sobretudo o seu povo, e a forma de ser alegre e descontraído. Talvez resida 

aqui a explicação para sua vontade de dedicar-se aos estudos de seu país e de seu povo. 

Escreveu sobre o tema algumas vezes, principalmente em 1965 e 1966, na ocasião do IV 

Centenário da cidade, em dois longos artigos: "Características históricas do povo carioca" 

e "O destino nacional da cidade do Rio de Janeiro", incorporados ao livro Vida e História.  

Via nas origens do negro banto e minhota a principal razão das características do 

povo de sua cidade. No entanto, a título de curiosidade, orgulhoso da terra e do povo, não 

tinha muito de carioca. Nesse sentido, a afirmativa refere-se ao estereótipo: o carioca 

estereotipado seria alegre, solto, despreocupado, chegando, nas formas extremadas e 

distorcidas conhecidas comumente, à malandragem e certa irresponsabilidade. Na linha 

desse estereótipo, era pouco carioca: nenhum pouco lírico, não tinha senso de humor, 

quase obcecado pelo trabalho e por quanto julgava ser verdadeiro. Não possuía a 

disponibilidade atribuída aos conterrâneos. De acordo com Iglésias (1988), Rodrigues 

cultivava certo gosto pela vida, mas de forma desajeitada, pois não se adaptava às 
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situações. Amava o mar, a praia e as caminhadas, no entanto, implicava com coisas e 

pessoas, chegando a detestá-las. 

Prova disso, ainda segundo Iglésias (1988), é seu gosto pelo futebol: ia aos 

estádios como fervoroso torcedor do Flamengo, vendo os outros clubes como inimigos. 

Não considerava o jogo uma disputa esportiva, mas sim uma guerra. O futebol dava-lhe 

mais dissabor que prazer, pois, se comemorava as vitórias de seu time, amargava as 

derrotas e principalmente as glórias dos outros. Gostava de frequentar congressos, 

reuniões, academias, todavia, indispunha-se facilmente com os outros, causando atritos 

geralmente desnecessários, que lhe perturbavam muito a existência. Apreciava ser 

convocado para debates e conferências e, principalmente, do convívio com os jovens. 

Só se saía bem, no entanto, quando não tinha que dividir o público com outras 

pessoas, por exagerado senso de competição. Esse traço criou-lhe inúmeras dificuldades 

e contribuiu para uma vida de amarguras e queixas, completamente destituídas de razão, 

pois era muito bem realizado na vida pública e particular, enfim, peculiaridades 

secundárias de uma personalidade que afirma-se pelo conjunto de sua obra, não por esta 

ou aquela virtude ou insuficiência (IGLÉSIAS, 1988). 

No Rio de Janeiro, Rodrigues cursou, como muitos brasileiros naquela época, a 

Faculdade de Direito, pela qual se bacharelou em 1937. Foi parte de uma turma brilhante 

e teve professores notáveis, dos quais guardaria boas recordações. No entanto, não se 

dedicou à advocacia. O direito lhe tocava pouco à sensibilidade, assim, o universo 

jurídico, preso mais ao ideal do que ao real, não era provocante para a sua inteligência. 

De acordo com Boechat: 

Seu espírito crítico e sua língua afiada lhe grangearam primeiro a 

simpatia e depois a amizade do professor Edgardo de Castro Rebello, 

que lecionava uma cadeira do primeiro ano. Castro Rabello era o papa 

da Faculdade, muito respeitado e dono de vasta cultura humanística. 

Influenciou muito José Honório, mas, malgré lui, não conseguiu torna-

lo marxista4. O futuro historiador estudava as cadeiras jurídicas apenas 

para passar de ano. Interessava-se sobretudo pelas ciências sociais e por 

história. Tornara-se leitor onívoro e incansável de livros referentes a 

esses temas, assim como de literatura. (BOECHAT, 1994, p. 18). 

 

                                                           
4 Edgardo de Catro Rebello, junto a dois professores, Hermes Lima e Leônidas de Rezende, formaram pela 

primeira vez, em uma instituição acadêmica, um grupo com o posicionamento marxista, na década de 30, 

o que muito influenciou em sua difusão. No entanto, após a intentona comunista em 1935, o governo 

temeroso, afastou esses professores da faculdade e, todos somente foram readmitidos com fim do Estado 

Novo, em 1945. 
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Foi então trabalhar no Instituto Nacional do Livro, com Sérgio Buarque de 

Holanda, no qual permanece de 1939 a 1944. Em 1939, Rodrigues chegou a fazer o 

vestibular para ingressar no curso de História e Geografia da Faculdade Nacional de 

Filosofia, no entanto, ao saber que o professor de História seria Eremildo Viana, um ex-

colega na Faculdade de Direito, em quem ele não reconhecia nenhuma competência, 

desistiu da matrícula (BOECHAT, 1994). 

A ocupação de Rodrigues no INL foi de auxiliar-técnico de Sério Buarque de 

Holanda. O INL foi uma iniciativa do então Ministro da Educação e Saúde Gustavo 

Capanema. As atribuições da instituição incluíam a edição de obras literárias 

consideradas de interesse para a formação cultural da população, a criação de uma 

enciclopédia e um dicionário da cultura brasileira e o investimento no crescimento, por 

todo o território nacional, da quantidade de bibliotecas públicas. A criação de uma 

enciclopédia e um dicionário da língua brasileira eram partes fundamentais desse projeto 

estadonovista de construção de uma identidade cultural brasileira. 

O seu livro Civilização Holandesa no Brasil5 foi publicado em 1940, e uma vez 

dentro de um local institucional como o INL, Rodrigues continuou a publicando artigos 

e resenhas em periódicos brasileiros. Esses textos tinham pontos em comum: procuravam 

sempre deixar claro que se tratava de trabalhos e pareceres emitidos por um especialista 

na documentação referente ao período holandês, dando continuidade aos temas 

concernentes ao seu primeiro livro. 

Sua posição no INL fez com que sua percepção fosse aprofundada em relação às 

práticas que envolviam a elaboração de comentários críticos, o que ele compreendia como 

um grande diferencial entre um historiador autêntico, verdadeiro, um cientista, e as 

reconstruções vazias e especulações amadorísticas. Portanto, é interessante pensar como 

os interesses técnicos e especializados se uniram aos outros horizontes de Rodrigues 

acerca da renovação dos estudos históricos no país. De acordo com André Freixo: 

Dos diálogos com as “ciências vizinhas”, sociologia, antropologia, 

economia, geografia, psicologia, demografia e folclore, Rodrigues 

começava valorizar também os procedimentos técnicos e os rigores 

metodológicos aplicados sobre a documentação que surgia à luz das 

interrogações que a pesquisa histórica mais atualizada trazia a lume. O 

grande diferencial que um trabalho histórico deveria apresentar em 

relação aos textos considerados amadorísticos repousava, sem dúvida, 

sobre o caráter inovador de suas reflexões teóricas, mas, no que tange 

ao trabalho específico dos historiadores, o peso do tratamento crítico 

                                                           
5 Trataremos das principais obras de Rodrigues mais à frente. 
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das fontes crescia. Ao lado da renovação documental, temática e 

conceitual, ele começava a defender uma renovação dos procedimentos 

técnicos e metodológicos com os quais se poderiam validar documentos 

novos e fiéis, a partir dos quais a nova História do Brasil, autorizada 

pelo seu estudo de documentos novos e fidedignos, poderia ser escrita 

(FREIXO, 2012, p. 97). 

 

 

Com Freixo, podemos afirmar que é a partir de sua experiência de trabalho no INL 

que sua escrita se tornou mais voltada para um horizonte de pesquisadores e leitores 

específicos e especializados. Levando em consideração o amparo institucional que lhe era 

oferecido ali, Rodrigues começou a se colocar enquanto um especialista e em defesa da 

especialização nos estudos históricos. Essa especialização seria o resultado do estudo e 

conhecimento de procedimentos e normas metodológicas para o tratamento e crítica de 

documentos de época.  

Em função de suas atribuições como auxiliar técnico, Rodrigues tornava-se o 

responsável por invalidar ou legitimar textos manuscritos como merecedores do status de 

um documento histórico. Seu respeito e atenção em relação aos cuidados técnicos em 

muitas edições, principalmente as que envolviam publicação de textos raros e manuscritos 

antigos, inéditos ou não, assumia também um lugar central na construção de um público 

leitor especializado, de historiadores novos.  

A despeito de sua posição crítica em relação ao Estado Novo6, foi como 

funcionário nesse órgão oficial que Rodrigues iniciou sua vida profissional. Encontrou 

no INL o amparo institucional para a organização de uma nova publicação em livro, não 

mais em parceria, mas somente sua: uma bibliografia especializada sobre o domínio 

holandês. Todavia, é fulcral pensarmos o principal dessa informação, não se tratava de 

uma simples bibliografia, mas de uma bibliografia que tinha pretensão de ser a mais 

autorizada e especializada sobre o tema. Sendo assim, o que queremos mostrar, por ora, 

é que compreender o caminho trilhado por Rodrigues durante esse período em que esteve 

no INL é fundamental para a compreensão de como ocorre a construção de uma 

concepção histórica em sua obra, não apenas sua função no INL, mas em outras 

instituições das quais participou, seja como funcionário, seja como pesquisador. Sua 

função no INL, por exemplo, garantia-lhe legitimidade institucional, uma autoridade, para 

                                                           
6 Trataremos de forma mais específica desse tema no próximo tópico. 
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promover questões e estabelecer critérios sobre uma autoridade que se definiria como 

especificamente historiográfica. 

Desde 1942, escreveu importantes e numerosos artigos acerca da trajetória da 

economia açucareira no Brasil, em decorrência de seus estudos sobre a presença dos 

holandeses no Brasil, que foi tema de seu trabalho de conclusão de curso em 1937 e, como 

discorremos acima, tema que discutiu amplamente enquanto técnico do INL. Em 1943, 

recebeu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos: “Afora 1937 e 19697, três outros 

momentos marcaram de modo indelével a vida do historiador: a bolsa de estudos da 

Fundação Rockefeller (1943-1944), a bolsa do Conselho Britânico (março de 1950) e o 

curso da Escola Superior de Guerra (1955)” (BOECHAT, 1994, p. 19). 

Entre 1943 e 1944, quando estudou nos EUA, as pesquisas que desenvolveu lhe 

mostraram a riqueza dos arquivos estadunidenses e a importância dos estudos acerca da 

metodologia, quase ignorados entre nós, o que sob nossa perspectiva, foi fato decisivo em 

sua carreira e mesmo na história da documentação no Brasil, ponto ao qual voltaremos de 

forma mais profunda quando tratarmos das questões teórico-metodológicas. O orientador 

indicado pela Rockefeller foi o professor Frank Tannenbaum, que ministrava História da 

América Latina na Universidade de Columbia, Tannenbaum lhe indicara que fizesse o 

curso de Introdução à História, ministrado por diversos professores. Quando terminou o 

curso “Tannenbaum lhe disse: ‘Você já provou sua vocação de historiador; não precisa 

mais de cursos; cabe-lhe agora pesquisar e publicar’”. (BOECHAT, 1994, p. 19). 

É necessário fazer alguns apontamentos para compreendermos porque Rodrigues 

recebeu essa bolsa de estudos na Fundação Rockefeller. Durante seu período de trabalho 

no INL, Rodrigues se envolveu na organização do Manual Bibliográfico de Estudos 

Brasileiros8, junto com William Berrien. Após um encontro com Berrien em 1943, para 

discutir os rumos desse projeto, Rodrigues recebeu dele o convite para trabalhar por 

aproximadamente um ano nos Estados Unidos da América.  

Dois pesquisadores além de Rodrigues foram indicados para pesquisar nos EUA: 

o filólogo Mattoso Câmara e o especialista em museus José do Prado Valadares (RIHGB, 

                                                           
7 Nossa tentativa no texto era mencionar de forma cronológica os fatos que consideramos mais importantes 

da vida de Rodrigues, no entanto, há essa antecipação por ocasião da necessidade da citação de Boechat. O 

fato importante a que nos referimos em 1969 foi o de Rodrigues ser eleito por unanimidade para a Cadeira 

nº 65 da Academia Brasileira de Letras, ocupada anteriormente apenas por Rodrigo Otávio e Rodrigo 

Otávio Filho. 
8 No último capítulo explanamos o que foi esse Manual, mas cabe ressaltar desde agora, que não entraremos 

de forma profunda no tema.  
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1984). O convite incluía a proposta de uma bolsa de estudos (Research Fellowship), 

concedida pela Fundação Rockefeller, uma das patrocinadoras do Manual Bibliográfico 

de Estudos Brasileiros durante a estadia de Rodrigues nos EUA. Sua viagem tinha a 

finalidade de realizar pesquisas em arquivos, universidades e bibliotecas estadunidenses 

em favor do levantamento de todas as referências lá existentes sobre a expansão holandesa 

nas Américas e, principalmente no “Brasil” seiscentista, além da pesquisa de material que 

existia lá acerca da História do Brasil.  

Para além dos objetivos iniciais, Rodrigues aproveitou também a oportunidade 

para o estudo e o aprimoramento metodológico, para a crítica de textos raros, 

especialmente no seu preparo para publicação. Também procurou estabelecer contatos 

com professores universitários e instituições, como arquivos e bibliotecas nos EUA. Isto 

é, Rodrigues viajava também sob licença, enquanto um funcionário e técnico do INL, 

para aprimorar seus conhecimentos nas atividades que já desenvolvia no Instituto. 

Em Nova Iorque ainda, Rodrigues consultou, além da Public Library, os arquivos 

da Historical Society, American Jewish, Hispanic New York Historical Society, Society 

of America, America Geographical Society, American Irish Society, Netherland League 

of North America e a Morgan Library. Na Universidade de Columbia, enriqueceu seu 

holandês com aulas do Prof. Adrian Jacob Barnouw. Pôde consultar também a biblioteca 

da Universidade e, principalmente, por intermédio do Prof. Charles Proffit, pôde conhecer 

alguns detalhes das políticas da Columbia University Press para edição e publicação de 

edições de documentos históricos raros. Lá examinou também, segundo conta, “todas as 

publicações da Facsimile Text Society” (RODRIGUES, 1945). 

De 1946 a 1958, Rodrigues foi diretor da Divisão de Obras Raras da Biblioteca 

Nacional, outro aspecto notável em sua biografia e obra. No exercício da função, teve 

conhecimento do que eram as obras mais importantes na bibliografia brasiliana. Como 

habitual, leu o quanto pôde, preparando-se para tornar-se um erudito, futuro autor de 

livros fundamentais para domínio da historiografia, da qual veio a ser o mais completo 

conhecedor. Ao mesmo tempo que estudou intensamente nesse período, trabalhou com 

igual afinco tendo dinamizado a divisão incumbida de duas coleções das mais importantes 

do órgão, a de Documentos Históricos e a de Anais da Biblioteca Nacional (BOECHAT, 

1994). 

Nesse cargo ele tornou-se responsável pela edição e publicação dos Anais da 

Biblioteca Nacional e da importante Série de Documentos Históricos da Biblioteca 
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Nacional. Essa Série de Documentos Históricos da Biblioteca Nacional foi criada em 

1928. Todavia, seus dois primeiros volumes foram editados pelo Arquivo Nacional, que 

então estava sob a responsabilidade de Mário Behring. Sua finalidade primária seria 

facilitar a consulta e acesso aos manuscritos raros referentes a temas e assuntos variados, 

preservando seu conteúdo e disponibilizando-o aos estudiosos da história interessados.  

De acordo com Freixo (2012), a partir do terceiro volume, ainda em 1928, a Série 

de Documentos Históricos da Biblioteca Nacional passou aos cuidados da Biblioteca 

Nacional. Behring editou e publicou dezenove de seus volumes. Rodolfo Garcia foi o 

sucessor do cargo de Behrinh e deu sequência aos trabalhos durante sua gestão na 

Biblioteca Nacional. Em 1945, o cargo de Garcia ficou às ordens do diretor geral da 

Biblioteca Nacional entre os anos de 1945-47, Rubens Borba de Moraes, que recomendou 

o já experiente Rodrigues, em tarefas dessa ordem, para o cargo. Ele assumiu o cargo em 

1946, dando continuidade aos planos de trabalho e editando os documentos já preparados 

por Garcia. Entre os volumes 71-86, Rodrigues basicamente completou os trabalhos de 

edição de Garcia. 

Paralelamente a esse trabalho, começou sua carreira de professor. De 1946 a 1956 

lecionou no Instituto Rio Branco, para formação de pessoal do Itamarati. Permaneceu na 

seção de pesquisas do mesmo Instituto entre 1949 e 1950, trabalhando no arquivo do 

Ministério das Relações Exteriores, um dos mais ricos do país. No preparo de suas aulas, 

escreveu uma história diplomática do Brasil, que não chegou a publicar. A história 

diplomática foi uma dentre tantas de suas preocupações mais constantes, o que o levou a 

dedicar mais de um livro às relações exteriores. 

Durante esse período, desenvolveu outras atividades. Em 1950, obteve bolsa do 

Conselho Britânico, como parte de seu empenho e trabalho desenvolvido na Biblioteca 

Nacional, realizando proveitosa viagem à Inglaterra, onde conheceu pessoalmente Arnold 

Toynbee, tendo inclusive dedicado parte importante no livro História e Historiografia 

(1970) à relação entre Toynbee e a Filosofia da História. Visitou também outros centros, 

como Portugal, Espanha, França, Itália e Países Baixos, tendo tido a oportunidade, 

portanto, de conhecer arquivos e mais instituições dedicadas à história. As visitas tinham 

por finalidade o reconhecimento da documentação referente a temas e assuntos variados 

acerca da História do Brasil. Graças ao apoio do Ministério das Relações Exteriores, e do 

Instituto Rio Branco, bem como do Ministério da Educação (representado pelo Diretor da 
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Biblioteca Nacional) e do patrocínio do Instituto do Açúcar e do Álcool, Rodrigues pode 

prolongar suas visitas, indo aos países que citamos acima. 

Esse ano de 1950 foi muito importante na carreira de Rodrigues (BOECHAT, 

1994). De Londres, com sua esposa Leda, seguiram viagem para a Holanda, onde eram 

aguardados por professores e amigos, que colocaram à sua disposição documentos 

holandeses relativos ao Brasil. Já no mesmo ano de 1950, de volta ao Brasil, Rodrigues 

publicou As fontes da história do Brasil na Europa, que foi o seu relatório de viagem, 

semelhante ao que citamos anteriormente, quando ele foi para a fundação Rockefeller.  

Conforme discorre em seu relatório de viagem com a Bolsa do Conselho 

Britânico, as visitas a universidades, arquivos e bibliotecas desses países, tiveram como 

intuito: 

1 –  pesquisar o material brasileiro ali existente; 

2 – esforçar-nos pela organização de inventários destes documentos, 

para no futuro microfilmá-los ou copiá-los fotostaticamente, 

enriquecendo enormemente a documentação sobre o Brasil em nosso 

poder; 

3 – estabelecer o sistema de intercâmbio entre as instituições brasileiras 

e as europeias; 

4 – conhecer os professores universitários e as instituições históricas 

(RODRIGUES, 1950, p. 09) 

 

Todavia, para compreendermos o porquê dessa bolsa que Rodrigues recebeu e 

também porque alguns institutos específicos ajudaram a financiar sua estadia na Europa, 

há algumas questões que devem ser postas. Há mais uma intenção além destes objetivos 

“oficiais”. Este relatório que Rodrigues fez não permaneceu restrito ao círculo oficial da 

Biblioteca Nacional, como apontamos acima, pois foi publicado em forma de livro em 

1950. O texto é relativamente pequeno, mas apresenta as principais questões e problemas 

que Rodrigues sistematizou em seus artigos e em alguns capítulos de Teoria da história 

do Brasil (1949), e que aprofundaria ainda mais em A Pesquisa Histórica no Brasil 

(1952), no que toca não apenas aos arquivos nacionais, mas à própria evolução da 

historiografia brasileira rumo a uma ciência da História.  

Inicialmente, é um relatório técnico. Rodrigues descreveu, caso a caso, o conteúdo 

dos arquivos que visitou no estrangeiro. Sua tarefa de pesquisa fora do país seguia em 

busca de referências para temas e assuntos que interessassem para a escrita de uma 

História do Brasil, mais de acordo com o “novo” Brasil, moderno e urbano, que fossem 

distantes dos traços coloniais que ele repudiava e criticava tanto.  
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Da maior ênfase sobre aspectos econômicos, sociais ou culturais, mas sem se 

descuidar da documentação de cunho político, porque um dos patrocinadores de sua 

estadia na Europa foi o Ministério das Relações Exteriores. Rodrigues reconhecia e 

agradecia a iniciativa e confiança do Ministério das Relações Exteriores, do Instituo Rio 

Branco e do Instituto do Açúcar e do Álcool (RODRIGUES, 1950, p. 07). Ele tinha plena 

ciência de que a documentação diplomática, no caso dos primeiros órgãos, e econômica, 

principalmente no que tange a história do açúcar, para o segundo, era o que movia seus 

patrocínios e permitia prolongar sua permanência na Europa.  

No entanto, como quase tudo que Rodrigues produziu e visionou, seu texto 

apresentava uma proposta que ia além os objetivos diretos de sua viagem. Mas Rodrigues 

não se eximia das críticas que lançava quanto ao excessivo investimento “calculista” 

desses órgãos. Em defesa de uma ação de cooperação entre todas as instituições de 

pesquisa, coordenada pela Biblioteca Nacional, ele dizia ser: 

[...] lógico, por exemplo, que o Instituto Rio Branco esteja somente 

interessado em documentos de história diplomática e o Instituto do 

Açúcar e do Álcool na matéria açucareira, por exemplo. O ideal seria, 

portanto, a ajuda mútua na execução total e não a decisão de mandar 

fazer a catalogação destes ou daqueles documentos especiais. É certo 

que se não for possível unir todos os esforços para um trabalho comum, 

então só resta a tarefa isolada (RODRIGUES, 1950, p. 41) 

 

No relatório, Rodrigues dividiu todos os conteúdos de acordo com o país e a 

instituição visitada na ocasião, da mesma forma como a documentação que tomava 

conhecimento. Indicou, também, exposições sobre este ou daquele arquivo, sua 

organização e importância. Sempre deu a entender que tomava-os como bons modelos 

para as soluções que acreditava serem as melhores para suprir a carência de tais 

documentos no acervo da Biblioteca Nacional e nas demais instituições brasileiras, 

insistindo sempre em sua importância não apenas para a instituição (na verdade, 

instituições) que representava, mas também para a renovação da escrita da história do 

país, o que só poderia ocorrer se houvesse novas fontes a partir das quais se pudesse 

escrever essa nova história.  

Nas considerações das documentações existentes nestes arquivos europeus, mais 

do que uma necessidade institucional, o que estava em questão para Rodrigues era a 

própria situação da pesquisa histórica no Brasil. Rodrigues falava a partir de, pelo menos, 

uma instituição oficial, a Biblioteca Nacional (RODRIGUES, 1950, p. 41).  
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Por essa razão, sua análise e discurso procuraram apresentar sugestões de caráter 

nacional e oficial. Ou seja, as soluções e medidas para o melhor desenvolvimento das 

políticas públicas de administração dos documentos, arquivos e bibliotecas em território 

nacional deveriam partir de iniciativas do governo brasileiro. Dessa maneira, essas 

políticas, uma vez sancionadas pelo Estado, deveriam ser gerenciadas pelo menos 

inicialmente, pela Biblioteca Nacional (RODRIGUES, 1950, p. 41-42). 

Em 1955 fez o curso na Escola Superior de Guerra.9 Nesse momento, passou a 

interessar-se mais pelo período em que vivia do que pelo período colonial. Foi professor 

da Faculdade de Ciências Econômicas do Estado da Guanabara, na Universidade Federal 

Fluminense, em Niterói, e também na Universidade Federal de Rio de Janeiro, mas sem 

continuidade ou por períodos longos. Deu aulas por certo tempo na Universidade de 

Brasília, mesmo permanecendo no Rio de Janeiro. Foi também professor-visitante na 

Universidade do Texas, em Austin, em 1963, 1964 e 1966, bem como na de Colúmbia, 

em Nova York, em 1970. Recebeu ofertas para ficar nos Estados Unidos na década de 

1960, mas recusou-as, pois, como já mencionado, ele não se sentia bem fora do Brasil. 

Ainda sobre o curso da ESG, que conforme mencionamos marcou de certa forma 

Rodrigues, Leda Boechat (1994, p. 24) informa que ele ficara estarrecido com tantas 

revelações acerca da atualidade brasileira que lhes foram apresentadas por diversos 

conferencistas. Todos os estagiários da ESG tinham que apresentar trabalhos de peso ao 

término do curso. Rodrigues ficou com o tema “Caráter Nacional” e produziu um ensaio 

que posteriormente tornou-se um livro, o Aspirações Nacionais. Interpretação histórico-

político, traduzido para o inglês e o japonês.  

Ainda no período de 1958 a 1964, ocupou o cargo mais importante de sua 

trajetória como funcionário público: foi o de diretor do Arquivo Nacional, realizando 

reformas substanciais quanto à sua organização (Iglésias, 1989). Trouxe inúmeras pessoas 

de fora, de renome, como Theodore R. Schellenberg, que além de analisarem a situação 

arquivista, davam sugestões e ministravam cursos aos funcionários. Providenciou 

também a tradução de obras básicas desses e de outros autores, importantes para o estudo 

e entendimento das ciências humanas, a maioria das quais foi traduzida por Leda Boechat 

Rodrigues, profunda conhecedora da matéria, bem como versada em inúmeros idiomas.  

Após o período como diretor do Arquivo Nacional, José Honório Rodrigues 

dedicou-se ao magistério. A partir de 1964 lecionou no Instituto Rio Branco, período no 

                                                           
9 Explicaremos de forma mais elaborada como foi esse curso na próxima seção desse capítulo. 
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qual escreveu muitos de seus principais livros. Como mencionamos no início sua obra é 

extensa e ele falou sobre inúmeros temas. Vamos arrolar aqui alguns de seus principais 

livros, lembrando que ele possui uma quantidade significativa de artigos, textos em 

revistas, opúsculos, organizações, entrevistas, prefácios e colaborações. 

Faremos aqui a exposição dos principais livros em ordem cronológica e, com os 

casos dos livros de seu projeto tríptico, apontaremos os anos de todas as edições que 

foram publicadas, bem como outros livros que também tiveram mais de uma publicação: 

 Civilização Holandesa no Brasil. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1940; 

 Historiografia e bibliografia do domínio holandês no Brasil. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional/INL, 1949; 

 Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. São Paulo: 

Instituto Progresso Editorial, 1949; 

 Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. 2ª ed. revista, 

aumentada e ilustrada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957. 2 

vols; 

 Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. 3ª ed. revista, 

atualizada e com dois capítulos novos. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1969; 

 Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. 4ª ed. atualizada. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978; 

 Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. 5ª ed. acrescida 

de um posfácio. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978; 

 As fontes da História do Brasil na Europa. Rio de Janeiro: Departamento 

de Imprensa Nacional, 1950; 

 Notícia de vária história. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951; 

 A pesquisa histórica no Brasil: sua evolução e problemas atuais. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional/INL, 1952; 

 A pesquisa histórica no Brasil. 2ª ed. revista e aumentada. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1969; 

 A pesquisa histórica no Brasil. 3ª ed. acrescida de um posfácio. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978; 
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 A pesquisa histórica no Brasil. 4ª ed. revista e atualizada, acrescida de 

dois posfácios. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1982; 

 Historiografia del Brasil. Siglo XVI. Tradução Antonio Alatorre. 

México: Instituto Panamericano de Geografia e História; 

 A Situação do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores, 1958; 

 Aspirações nacionais. Interpretação histórico-política. São Paulo: 

Editora Fulgor, 1963; 

 Aspirações nacionais. Interpretação histórico-política. 2ª ed. São Paulo: 

Editora Fulgor, 1965; 

 Aspirações nacionais. Interpretação histórico-política. 3ª ed. São Paulo: 

Editora Fulgor, 1965; 

 Aspirações nacionais. Interpretação histórico-política. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1969; 

 História e historiadores do Brasil. São Paulo: Fulgor, 1965; 

 Vida e história. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966; 

 História e historiografia. Petrópolis, RJ: Vozes, 1970; 

 História e historiografia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008; 

 História, Corpo do tempo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976; 

 História da história do Brasil: a história colonial. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1979; 

 Filosofia e história. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981; 

 História da história do Brasil: a historiografia conservadora. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1988; 

 História da história do Brasil: a metafísica do latifúndio: o ultra-

reacionário Oliveira Vianna. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1988; 

 Ensaios Livres. Organização Lêda Boechat Rodrigues. São Paulo: 

Imaginário, 1991. 
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Quanto aos demais itens de produção de Rodrigues que mencionamos, como 

entrevistas e artigos, muitos estão organizados e publicados nesses livros, que conseguem 

de maneira geral, dar uma ideia das principais preocupações de Rodrigues. 

Portanto, podemos perceber nessa rápida exposição biográfica que não seria 

possível falar da vida de José Honório Rodrigues desvencilhando-a de sua trajetória 

intelectual, até pelo fato de acreditarmos que seu “amor ao seu povo e casa” são 

substanciais para o entendimento de seus interesses e escolhas por estudar a história e 

historiografia produzida no Brasil e por brasileiros. 

 

 

1.2 Dois momentos importantes na vida de Rodrigues: a Era Vargas e a Ditadura 

Militar 

 

José Honório Rodrigues nasceu no ano de 1913 e morreu em 1987, conforme 

mencionamos na breve nota biográfica acima. Ele cruzou importantes momentos da 

história brasileira e viveu importantes eventos históricos. Sempre foi um intelectual muito 

crítico. Ao longo de seus textos, ele tece observações em relação aos momentos históricos 

que presencia e do modo como isso influi em sua obra. Consideramos importante fazer 

uma análise de suas colocações e preocupações frente ao que se passava no Brasil. 

Primeiro e importante ponto a ser demarcado – talvez o mais importante deles 

tendo em vista a forma marcante de Rodrigues se colocar diante das situações e escolhas 

que fez ao longo de sua vida –, é enfatizar o “seu amor pelo seu país”,10 colocando-o na 

posição de um intelectual sempre preocupado com a formação da consciência histórica 

nacional, porque se preocupa com um projeto de nação que, sob sua perspectiva (1985, 

p. 95), deveria superar a história cruenta a que o Brasil fora submetido desde o período 

colonial. 

Mencionamos as posições marcantes de Rodrigues por notar em inúmeros textos 

a recorrência frequente à ironia – mas não só isso – como forma de comunicar-se com o 

interlocutor, transmitindo a mensagem de que seu texto, seus escritos, não surgem como 

mero instrumento linguístico, eles têm uma finalidade: é interpretar seu tempo e, 

principalmente, conseguir mudá-lo em alguma instância. Isso ficará mais claro em nosso 

                                                           
10 Muitos intérpretes de Rodrigues indicam essa “qualidade” ao referir-se a ele. Ver Iglésias (1989); Boechat 

(1994); Marques (2000). Mais à frente veremos que Rodrigues é confessadamente um nacionalista. 
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segundo capítulo, no qual discorreremos acerca do projeto do Instituto de Pesquisa 

Histórica que Rodrigues elaborou, mas não conseguiu tirar do papel. Todavia, vemos esse 

projeto como uma de suas tentativas mais ousadas de transformação daquilo que 

Rodrigues vinha há muito criticando: a forma com que a historiografia brasileira era feita 

e o descaso do Estado em relação a isso.  

Rodrigues tentou estabelecer um forte diálogo ao longo de sua vida com 

estudantes de ciências humanas, especialmente os de História, professores e 

pesquisadores da área. Isso porque o projeto de Rodrigues comtempla desde a revisão 

teórica da historiografia brasileira, que está, na perspectiva dele, diretamente ligada a 

quem produz história, ou seja, os historiadores, até a recepção dessa produção pelo povo 

brasileiro, para que dessa maneira se pudesse construir de uma consciência histórica 

nacional. 

Inicialmente falaremos das concepções de Rodrigues acerca da Era Vargas, neste 

caso há a escrita de historiador, com um distanciamento temporal e crítico dos eventos 

desse período, tendo em vista que a maioria dos textos é das décadas de 1970 e 1980. A 

análise desse momento específico nos ajuda a compreender o pensamento de Rodrigues 

em relação ao povo e ao nacionalismo. 

No ano de 1981,11 Rodrigues proferiu uma conferência na Câmara dos Deputados 

por ocasião das comemorações dos 50 anos do movimento da década de 30. Iniciou sua 

fala apontando os significados da palavra revolução que, de acordo com ele são únicos e 

possuem suas especificidades, sempre qualificados por um adjetivo ou número, como o 

caso da Revolução de 30. De forma concreta ele aponta que:  

A revolução é uma mudança macro-histórica, uma ruptura do sistema, 

sob crescente tensão psicossocial. Daí sua incontrolabilidade. Para seu 

rompimento é preciso que a estrutura, isto é, o sistema econômico-

social e a situação, ou seja, a crise a curto prazo dentro do sistema, com 

tensões de longo prazo, entrem em choque com forças sociais e 

econômicas e com novas aspirações (RODRIGUES, 1985, p. 73). 

 

Isto significa ressentimento, agravo, pobreza seculares. Segundo ele não se pode 

confundir revolução com acontecimentos chamados revolucionários que ocorreram mais 

de 150 vezes no mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento na América Latina, 

África e Ásia. “O efeito mais profundo da Revolução sobre a personalidade humana é a 

                                                           
11 Nossa referência será do ano de 1985, ano em que foi publicado História viva, livro no qual foi publicada 

essa palestra. 
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confiança ilimitada, utópica, das possibilidades de mudança histórica” (RODRIGUES, 

1985, p. 74). 

Em relação à situação econômica entre 1929 e 1930, Rodrigues apontou que, de 

acordo com o “Relatório sobre a Missão Econômica Inglesa de 1930”, avaliar as 

possibilidades de desenvolvimento no Brasil significava uma incursão no desconhecido 

e na incerteza. O café naquele período representava 70% total das exportações brasileiras 

e era o principal responsável pela renda nacional. Tal “Relatório” indicava ainda para 

uma grande administração do presidente Washington Luís mencionando que seu governo 

merecia o mais alto crédito pelo seu sucesso de conferir à moeda uma posição segura. 

Dizia ainda que as possibilidades do Brasil eram quase ilimitadas e que a Grã-Bretanha 

poderia representar um papel importante nessa realização enquanto fornecedor de capital. 

Lord D’Albernon mostrava-se imenso admirador do Brasil e afirmava que se tratava de 

um país com enormes recursos naturais. Nesse momento, os Estados Unidos 

ultrapassavam a Grã-Bretanha e passavam a ocupar a posição econômica principal e os 

efeitos e contra-efeitos afetariam então diretamente a situação econômica brasileira. 

Nesse período já se anunciava na mídia que Vargas se mostrava amistoso em relação aos 

investimentos americanos. 

Dando ideia de como estava o campo do trabalho nesse período, Rodrigues 

afirmou que: “No Nordeste, o sistema de grandes propriedades e da monocultura 

latifundiária continuava preponderando, embora o novo Governo, pelos seus elementos 

liberais e democráticos, pretendesse encorajar o pequeno proprietário” (1985, p. 83). O 

próprio Rodrigues (1970) afirma que Thomas Skidmore acusa Getúlio Vargas de ter se 

calado totalmente em relação à reforma agrária, afirmando que os chefões, grandes 

proprietários de terras, latifundiários que dominavam a política até 1930, continuavam 

plenamente no poder porque Vargas não mudou a estrutura agrária portanto, a noção de 

revolução como ruptura, não foi aplicada nesse evento, não tendo havido nenhuma 

revolução social efetiva. Rodrigues concorda com essa crítica no que se refere ao primeiro 

governo de Vargas, de 1930 a 1945. Quando ele volta ao poder, por meio do voto dessa 

vez, em 1951, Rodrigues é enfático e sai em sua defesa apontando que: “Getúlio defendia 

a instituição do seguro agrícola e dizia estarem adiantados os estudos da reforma agrária” 

(1970, p. 251). 

Afirmou ainda que, nada disso agradava a classe dominante, que via em Vargas 

um caminho para uma verdadeira reforma da estrutura social e econômica, mais uma vez 
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defendendo-o: “O Getúlio Vargas de 1951 – 1954 não é o mesmo de 1930 – 1945” (p. 

251). 

No que se refere à realidade econômico-política da primeira fase da Era Vargas, 

Rodrigues aponta que:  

O embaixador Otávio Dias Carneiro, tão competente e sério, num 

estudo sobre a evolução da economia brasileira caracterizou o período 

de 1930 a 1947 como o de desenvolvimento industrial espontâneo, 

conduzido pelo chamado realismo político de Getúlio Vargas, a superar 

sua antiga estrutura colonial e subdesenvolvida, convertendo-o em um 

país em transição para o desenvolvimento (1970, p. 248).  

 

Percebemos que Rodrigues, ao falar de Vargas, o coloca na História como uma 

figura realmente dupla, ora de forma positiva, ora de forma negativa. E faz o mesmo com 

as críticas que surgiram a ele, como as do professor Skidmore. Mas ao mesmo tempo, 

vemos de forma acentuada a sua defesa ao povo e como ele vem sofrendo nas mãos dos 

políticos e minorias dominantes.    

Portanto, Rodrigues (1985) via na figura de Vargas uma política tanto interna 

quanto externa que sempre oscilou de acordo com as circunstâncias e as condições do 

momento, sofrendo sempre pressão das Forças Armadas e dos americanos. Mas 

reconhece que Vargas soube utilizar tudo isso em seu benefício, favorecendo sua ambição 

de poder. 

Mas o que nos chama a atenção é a forma como Rodrigues refere-se a Vargas e 

ao Movimento de 30. Quando fala de Vargas, apesar de mostrar todos os seus problemas, 

há quase sempre um tom de genuína admiração, ou até concordância, visto que Rodrigues 

tem esse modo de analisar as figuras históricas exatamente dentro de seu contexto e 

percebendo as limitações impostas pelo seu tempo. Acreditamos que isso se explique 

também, pelo fato de reconhecer e admirar em Vargas seu nacionalismo: 

[...] mas não deixou (Vargas) de atender às exigências de um executivo 

forte, de uma presidência verdadeiramente nacional. Para uns a 

instituição do Estado Novo, a imitação dos regimes autocráticos e 

absolutistas, embora sem camisas e partidos únicos, sem base 

ideológica e sem apoio popular organizado, mas suprimindo as 

liberdades e garantias individuais , e reforçando a polícia ostensiva e 

secreta, foi um mal irreparável; para outros, foi com o Estado Novo, 

que Getúlio pode adotar os programas de industrialização, de 

nacionalismo econômico e de previdência social. Ele não só aumentou 

a autoridade e capacidade do governo nacional, como identificou o 

futuro do Brasil com a industrialização [...] (RODRIGUES, 1970a, p. 

252 - 253) . 
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Já referindo-se ao movimento de 30, Rodrigues (1985, p 91) afirma que os 

generais colocaram-se à frente do movimento para travá-lo o quanto pudessem, para 

conter as tendências mais radicais do tenentes que fizeram parte do movimento pré-

revolucionário de 1930, para evitar que o regime não fosse da maneira que queriam. 

Utilizando-se novamente de Skidmore, mas dessa vez, como refere-se ao 

movimento, concordando com ele, consideram ambos que 1930 foi uma revolução das 

elites, com a Aliança Liberal como um movimento para dar manutenção à classe 

dominante. Rodrigues demonstra sempre concordar com as perspectivas de Skidmore, 

que é com quem mantém maior diálogo acerca do momento quando refere-se ao 

movimento de 30, todavia, isso não ocorre quando se trata da figura de Getúlio Vargas.  

Enquanto um fenômeno de classe, a Revolução de 30 é considerada, inclusive por 

Rodrigues, um movimento estritamente burguês que, ocupando seu lugar, defendeu os 

interesses de uma crescente e industrializada classe média. No entanto, Rodrigues volta a 

falar que, em relação às promessas que Vargas fizera, ele os levou à frente, defendeu as 

fontes primárias de riqueza da nação e a economia do café centralizada no estado de São 

Paulo. 

Em suma, a tese principal de Rodrigues é que no Brasil o conservadorismo é forte, 

esmaga, evita ou desvia qualquer revolução que tenha princípios sociais ou econômicos 

que beneficiem o povo. Rodrigues sai “em defesa” de Vargas, ao afirmar que ele fizera 

aquilo que prometeu e que isso seria bom para o país, porque Rodrigues acredita que o 

nacionalismo de Vargas seria importante para o desenvolvimento do Brasil. 

Portanto, o movimento de 1930, para ele, não foi revolucionário, mas apenas 

reformista, porque não tinha intenção de promover a ruptura com o passado, não 

modificava a estrutura econômica e não estabelecia novas relações de classe, tendo 

terminado numa ditadura que misturava caudilhismo e ambição pessoal pelo poder. Sendo 

assim, ainda de acordo com Rodrigues (1985, p. 93), no Brasil nunca houve uma 

revolução vitoriosa, os movimentos liberais foram esmagados, principalmente aqueles 

que possuíam conteúdo social e reivindicavam atender as aspirações do povo: “O povo 

brasileiro é historicamente um povo derrotado pela minoria dominante” (RODRIGUES, 

1985, p. 94). 

De acordo com alguns historiadores Silva (2009) e Marques (2000) a história para 

Rodrigues tinha um sentido e uma finalidade e cabiam ao historiador determinadas 

missões para com sua pátria e seu povo para ajudar na formação da consciência histórica.  
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Não havia produção bibliográfica, crítica, metodologia, ou estrutura estrangeira 

que fossem capazes de preencher os espaços deixados pela falta de consciência de uma 

nação sobre sua própria história. Entre as falhas causadas por uma visão histórica menos 

crítica e mais factual, exemplificava, estavam o biografismo — enaltecendo as figuras 

públicas — e a falta de estudos em maior escala e de longa duração sobre os elementos 

estruturais brasileiros, como as instituições de poder. Rodrigues apontava para a 

inexistência da produção no Brasil de uma história do Parlamento, do Judiciário, dos 

sindicatos, das empresas. O que corresponde as ideias apresentadas aos órgãos que 

financiaram sua viagem para Europa, que citamos anteriormente, na ânsia de um grande 

acordo para que essas falhas que eram tão visíveis para Rodrigues fossem corrigidas. 

Para Rodrigues (1981, p 10), a sociedade brasileira possuía uma estrutura política 

e econômica frágil e uma instabilidade de conjuntura que era visível, as preferidas das 

descrições históricas brasileiras que se assemelhavam a crônicas, assim sendo, havia uma 

carência imensa de trabalhos que buscassem interpretar a sociedade: 

[os fatos] não falam por si. Cabe ao historiador interpretá-los, revelar-

lhes o sentido. Por isso o historiador é sempre seletivo (...) no oceano 

dos meros fatos, devem [fatos e documentos] sua escolha ao julgamento 

do historiador, criador da historiografia e da própria história nos seus 

efeitos futuros. O historiador tem obrigações para com os fatos: 

exatidão, relevância, seleção, mas a interpretação é o sangue da vida da 

história (RODRIGUES, 1981, p. 14). 

 

Rodrigues era enfático ao afirmar que (1981, p. 19) o historiador carrega a 

ideologia de sua época ou de seu grupo social,12 todavia, nossa historiografia estava 

permeada de uma ideologia absolutista e colonizadora, extremamente voltada para o 

Brasil português, justificadora do poder das minorias dominadoras que citamos 

anteriormente. Para ele essa historiografia deveria ser combatida com uma historiografia 

nacionalista e libertadora. Isso está refletido em sua produção historiográfica e no modo 

de se colocar enquanto um historiador combatente, em luta pela representação da História 

do Brasil, uma história nacionalista. 

Ao ser questionado por Carlos Guilherme Mota (1986) sobre seu nacionalismo 

associado a um “jacobinismo nacionalista”, que se manifestaria como um pensamento 

radical de classe média, sob a perspectiva de Mota, Rodrigues afirmou em primeiro lugar 

que não tinha uma atuação política, mas que sua luta se dava no campo da história, através 

                                                           
12 Trataremos disso de forma detalhada no segundo capítulo desse trabalho, no tópico 2.3, no qual 

discorremos sobre a relação entre Varnhangen, Capistrano de Abreu e Rodrigues. 
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de textos, livros e docência e que seu maior empenho era fomentar, a partir da sua forma 

de luta, um revisionismo da historiografia brasileira, que estava marcada por uma visão 

tradicional, conservadora e nostálgica, que sempre se negou a responsabilizar as classes 

dominantes e, essa mentalidade sob sua perspectiva, impedia o desenvolvimento da 

história vivida no país. Nossa ideia ao demonstrar como Rodrigues interpretou esse 

momento histórico busca compreender a construção da noção de nacionalismo e 

revisionismo que perpassa toda sua obra. Revisionismo nesses termos: repensar toda a 

estrutura de como os historiadores vinham trabalhando com a historiografia brasileira, 

passando pelos métodos de pesquisa até as formas de disseminação do conhecimento 

histórico que era produzido. 

Próximo a esse mesmo período de término da segunda fase do governo Vargas, 

em 1955, Rodrigues frequentara o curso da Escola Superior de Guerra, um dos fatores 

que levavam a perguntas como as feitas por Mota, que citamos acima, em relação ao 

caráter nacionalista de Rodrigues e sua vinculação à ESG pensando justamente na 

possibilidade do nacionalismo no Brasil tomar uma orientação mais à direita, Rodrigues 

(1986) afirma que existia um nacionalismo de esquerda dentro do “revisionismo” e que 

sua vinculação à ESG teria sido um marco em sua vida intelectual, afirmando que no 

ambiente, ao menos até 1964, existiam as mais diversas formas e vertentes de 

pensamento. 

De acordo com Boechat (1994), Rodrigues teria ficado impressionado com o curso 

desde o início, sempre comentando entusiasmadamente com ela tudo o que ali ouvia e 

sobre todos os professores. Segundo Boechat ele empenhou-se profundamente e fez um 

excelente ensaio, que viria depois a se tornar o livro Aspirações Nacionais: “As 

Aspirações Nacionais iniciam uma nova fase de José Honório como historiador 

interpretativo”13 (ibidem, p. 25). É o momento em que Rodrigues passa a se preocupar 

com as explicações da realidade nacional, procurando compreender as atitudes brasileiras, 

levantando questões ideológicas da interpretação histórica. De acordo com Glezer (1976, 

p. 64) é a partir desse momento que Rodrigues passa a ser citado como um historiador 

que tece reflexões críticas acerca da realidade brasileira que estuda. 

Para com Mello (1994, p. 194), Rodrigues defendia que o revisionismo deveria 

voltar-se para os aspectos principais do processo histórico, que eram habitualmente 

desmerecidos pela historiografia nacional e oficial e, tal como fizera Capistrano de Abreu, 

                                                           
13 Falaremos dessa fase mais interpretativa e analítica de Rodrigues no capítulo dois, no tópico 2.3. 
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entre outros, Rodrigues tentou sistematizar as tendências revisionistas da historiografia 

brasileira. Para Rodrigues, a historiografia, além de combater pelo povo, pela liberdade e 

pelas aspirações nacionais, deveria julgar as classes dominantes: 

José Honório revela-se historiador do tempo presente e não de um 

passado morto e santificado pela tradição, é ativista de uma História que 

se propõe a combater pelas mudanças e reformas na sociedade, pelos 

interesses da maioria. [...] José Honório não foi apenas teorizador mas 

também praticante desta História (MELLO, 1994, p. 194). 

 

Após o golpe de 1964, Rodrigues adota uma postura de enfrentamento, deixa de 

ter uma participação tão grande nos seminários, como tinha até então, dentro da Escola 

Superior de Guerra, e começa a tecer duras críticas aos militares, que em seu 

entendimento, rompem com sua história que era sempre de aproximar-se do povo. 

Rodrigues torna-se ativo opositor ao sistema presidencial com generais e considera que, 

novamente na história do Brasil, os interesses do povo foram descartados em prol dos 

interesses da elite. O nacionalismo que apontamos em Rodrigues, ganha força para 

identificar o atraso do país durante a ditadura militar. Sobre a ESG, ele diz: 

Em 1955, sem a implantação do regime autoritário, a liberdade na 

escolha dos conferencistas era muito grande e assisti a esplêndidas 

conferências com uma visão muito crítica da situação brasileira. Com o 

AI-5, os conferencistas críticos deixaram de ser convidados (alguns 

estavam cassados, outros exilados, e outros, como eu, congelados). 

Nunca aceitei, nunca aceitarei, sejam quais forem a razões, regimes 

ditatoriais, em nome do proletariado ou em nome dos militares, ou seja, 

o generalismo, que é o abuso do poder pelos generais, como o 

imperialismo foi chamado no Brasil pelos liberais, durante o Império, 

como o abuso do poder imperial. Assim, fiquei, de 1965 até a abertura, 

esquecido. Voltei a ser convidado com a abertura (grifo do autor) 

(RODRIGUES, 1985, p. 130 – 131). 

 

Acreditamos que essa citação acima serve para apontar o posicionamento de 

Rodrigues no quadro social e político criado pelo Golpe Militar de 1964 e a posição 

contrária e crítica que ele assumiu contra o regime instituído pelos militares. A política 

feita no Brasil a partir de então é de caráter conservador, procurando sua justificação no 

passado. As explicações para a ação institucional estão ligadas a uma sociedade que 

procura indicadores de poder que beneficiam os setores da burguesia e, como Rodrigues 

vinha pontuando, desde a colônia, privilegiando as minorias dominadoras. Nesse sentido 

notamos uma crítica de Rodrigues à ditadura militar, que dá visibilidade ao seu 

nacionalismo liberal (fonte de suas críticas ao governo) e, que podemos notar ao longo de 
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sua obra, como já mencionado, em relação ao seu posicionamento quanto à historiografia 

brasileira. 

Tentando descrever como Rodrigues traçava o quadro político-social no Brasil a 

partir de 31 de março de 1964, conseguimos encontrar uma visão contundente em relação 

ao que ele denominava “generalismo presidencial”, que ele define como: uma ação 

política de defesa intransigente do status quo, contra-revolucionária e do capitalismo 

brasileiro, com base fortemente antinacionalista, sendo que “defende as multinacionais e 

a desnacionalização da empresa brasileira” (RORIGUES, 1982, p. 161).  

Ainda de acordo com Rodrigues (1985, p. 125), após 1964, o personalismo 

apresentado pelo generalismo impede uma atuação maior do Parlamento: “Tivemos o 

tenentismo, tivemos o coronelismo e agora estamos vivendo, desde 64, numa situação 

que tenho conceituado como generalismo, quer dizer, só pode ser presidente da 

República, general de quatro estrelas”. 

Rodrigues argumentou (1965a) acerca da situação política em que o país se 

encontrava após o Golpe de 64 e diz que: 

É um imperativo de nossa época agônica ganhar novas perspectivas no 

reexame do passado, desfazendo mitos, tendo o senso da falência da 

tradição e mostrando a necessidade da ousadia e da novidade na 

concepção política do presente e do futuro. [...] A visão retrospectiva 

deve servir para mostrar que certas feições características de nossa 

história não são nem acessórias nem fortuitas, pois estão enraizadas no 

nosso passado (RODRIGUES, 1965a, p. 11).  
 

Em relação ao poder, ele aponta também que havia características de um regime 

absolutista, porque possuía a centralização no Poder Executivo, da mesma forma que 

ocorria em uma monarquia absoluta, “anti-representativa e anticonstitucional”. Era, 

portanto, um poder “colonialista”, que tinha como intenção perpetuar o velho hábito de 

colonizar o povo brasileiro, considerado como menor e carente de tutela. Essa imposição 

que limita a autonomia do povo e os preceitos democráticos do Estado de direito recebeu 

críticas de Rodrigues: 

Os militares não só concentram o poder, desprezando a velha regra 

democrática da separação dos poderes, como abusam como querem, 

sem limites de seus poderes de força, pois usam o poder militar para 

tirar para satisfação de seus propósitos nacionais ou pessoais. Só o 

absolutismo de origem colonial e exercido na fase autoritária de D. 

Pedro I, como excrescência do antigo regime, é capaz do uso 

irresponsável dos poderes do governo, submetido e tolerado o 

Legislativo e submisso ameaçado e dócil o Judiciário, formado agora 

por 132 homens escolhido pela Contra-Revolução. [...] O absolutismo 
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é irmão político do colonialismo, para ele o povo é incapaz, merece ser 

tutelado, deve ser sacrificado ainda que a cota de crueza seja alta 

(Rodrigues, 1982, p. 162). 

 

Portanto, para Rodrigues a sociedade perde seus poderes políticos e passa a ser 

dependente de um Estado em um regime antidemocrático e político ditatorial. Sendo 

assim, existe um antagonismo entre a soberania nacional e as “prerrogativas dos generais 

presidentes” (Rodrigues, 1982, p. 162). A soberania popular é apoderada pela soberania 

dos generais presidentes, que tendem a conter as relações sociais por meio da violência, 

controlam o Estado e têm a possibilidade da escolha dos seus sucessores. Ele diz: 

Donde retiram os generais-presidentes a autoridade para assim 

confiscar os poderes na Nação? Na força, mas a força não é um poder 

político; é um instrumento material, físico, auxiliar, e que deve sempre 

estar à disposição de todos os poderes e por isso é essencial e 

constitucionalmente obediente. Infelizmente a sociedade brasileira vem 

sendo governada por um Poder Executivo que entende que ele é a força 

material, e que a força é a rainha do mundo. O Poder Executivo, sabe-

se no Brasil desde a Maioridade, é um poder, como o Legislativo e o 

Judiciário, subalterno às leis. Cada ato de um poder sem força 

obrigatória em si mesmo, sem dependência de outro poder. (Rodrigues, 

1982, p. 163). 

 

Esse roubo dos preceitos de um Estado democrático liberal, da maneira como era 

organizado o poder no Brasil, coloca o regime militar brasileiro como contrário à base de 

organização da ordem republicana. De acordo com Paulo Alves (2010), a defesa de 

Rodrigues, que parece incompatível com o governo militar, é por conta de um liberalismo 

político que deixava de existir no país, considerando que havia total incompatibilidade 

entre os regimes autoritários e a livre expressão política do liberalismo. Ficava então 

evidente que o “generalismo presidencial” era o “imperialismo dos generais” (Rodrigues, 

1982), existindo, nessa época “o abuso dos militares, o predomínio da força sobre o 

direito, a tutela sobre o povo, o desapreço às liberdades públicas e individuais, e a 

recolonização do povo.” (Rodrigues, 1982, p. 165). As ações dos militares pregavam uma 

imagem de que o povo era despreparado e precisava de alguém para agir em seu nome. 

Rodrigues (1985) agrega ainda o argumento de que, nesse período, bem como em 

outros da História do Brasil, o povo passara por uma espécie de apatia social, em que o 

povo conseguia pensar apenas em problemas imediatos e sobreviver: “Fica sem condições 

de reagir. Não pode pensar em política. E o alívio para as situações difíceis ele busca nas 

formas lúdicas: futebol, carnaval, música popular” (ibidem, p. 128). 
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Ao longo da obra de Rodrigues e de suas falas em relação não só ao período 

Vargas ou à ditadura, mas também acerca da relação do Brasil com Portugal e com outros 

países, ele aponta esse caráter cruento da história do país. Isso nos leva a concluir que 

Rodrigues colocava-se como confesso defensor do liberalismo político. Possuía uma 

prática que representava “a mais antiga e atual aspiração do povo” (RODRIGUES, 1982), 

ou seja, apoderava-se das formas legítimas de organização popular: a liberdade política e 

a garantia dos direitos civis. No caso da ditadura militar, ele aponta que: 

Os militares não escondem o caráter ditatorial do governo com o rodízio 

dos ditadores, pois ele é generalizado em toda parte, nos regimes 

comunistas e militares; nem a existência de assembleias e judiciários 

limitados no seu poder ou submissos, pois igualmente os têm a União 

Soviética e seus parceiros, a China, a Nicarágua e Uganda. O partido 

oficial único, ou os dois Partidos oficiais dão apenas o caráter atual às 

ditaduras comunistas e militares. Uma ditadura não deixa de ser 

ditadura porque os ditadores se revezam, se autoescolhendo no poder, 

e escolhendo seus auxiliares (RODRIGUES, 1982, p.  166). 

 

O posicionamento crítico de Rodrigues em relação ao governo militar aponta para 

a face democrática do intelectual carioca. Demonstrando-se um defensor das “aspirações 

legítimas do povo” no que diz respeito ao funcionamento da “sociedade de direito”, 

Rodrigues propõe o término do governo que, sob sua perspectiva, “trava qualquer 

possibilidade de conquistas sociais” (Rodrigues, 1965a, p. 240). Com o que escreve e 

assevera acerca da sociedade brasileira sob tutela militar concentrados entre os anos de 

1964 e 1982, ele tenta demonstrar o quanto a reforma social e democrática no Brasil não 

foi meta do “generalismo presidencial”. 

Nos dias 7 e 8 de novembro de 1982,14 Rodrigues dá uma entrevista ao professor 

John D. Wirth, da Universidade de Stanford, da Califórnia. Na entrevista Wirth lhe faz 

perguntas acerca de seus interesses, carreira, aspirações e etc. Em uma das respostas, 

quando inquirido se ele teve outras oportunidades em sua vida, Rodrigues responde: 

Sim, durante a década dos 1960 quase cada ano eu recebia convites para 

lecionar, dirigir seminários, ou dar cursos em universidades dos Estados 

Unidos, e fui professor visitante da Universidade do Texas em Austin 

em 1963-64 e 1966, e na Columbia University em 1970. Eu costumava 

dizer a Lêda, minha mulher, que as universidades norte-americanas, e 

o governo norte-americano estavam preparando futuros brasilianistas e 

que mais tarde os convites não viriam tão facilmente porque eles já 

teriam seus próprios especialistas. Em 1966, ao terminar meu curso no 

Texas, recebi pelo telefone certa manhã, dois convites. Um era da 

SUNY-Stony Brook Universidade de Nova York, para ser professor 

                                                           
14 A Entrevista foi traduzida por Leda Boechat Rodrigues e publicada em 1984 na Revista do IHGB. 
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titular, com estabilidade, e o salário de US$ 22.000 (vinte e dois mil 

dólares). Quando, à tarde, contei aos meus estudantes essa oferta, um 

deles, capitão do exército, exclamou: ‘Ui! Professor. Esse é o salário de 

um general de quatro estralas nos Estados Unidos!”. Recusei, julgando 

que, sendo um historiador brasileiro, deveria morar em meu próprio 

país, acreditando que este seria o único modo de ser capaz de 

compreendê-lo e sua evolução. O que eu não podia prever e não levei 

em conta foi que o Brasil começara em 1964 uma ditadura militar que 

durou quase vinte anos. Se eu cogitasse dessa possibilidade jamais teria 

hesitado em ser professor titular nos Estados Unidos, com estabilidade 

[...]. (RIHGB, 1984, p. 163)  

 

A necessidade dessa citação um tanto longa é demonstrar como Rodrigues sentiu-

se profundamente afetado pela ditadura militar no Brasil. Um intelectual 

confessadamente apreciador de seu país, como apontamos ao início e, como pode-se 

perceber nessa mesma citação, na qual ele afirma que preferia viver em seu país, pois 

somente dessa maneira acreditava que poderia compreender melhor todos os processos 

históricos ali ocorridos. Demonstra seu nacionalismo de forma clara, afirmando que a 

historiografia brasileira deveria ser feita sob esse viés, nacionalista. Lamenta não ter saído 

do país nesse período de cerceamento de liberdades individuais. Ao mesmo tempo, é 

interessante perceber que, apesar de ter ficado “congelado” durante esse período 

ditatorial, não sendo convidado para palestras e demais atividades no Brasil, seu forte 

nível de criticidade e sua postura combatente fizeram com que em momento algum, diante 

dessa conjuntura ele se deixasse abalar, continuou escrevendo com o mesmo rigor de 

crítica e acidez que lhe foram sempre presentes, em todos os campos nos quais produziu 

conhecimento. 

O ideal nacionalista, no qual as avaliações de Rodrigues são pautadas, destaca o 

arbítrio sofrido pelo povo brasileiro durante os anos de ditadura militar. De acordo com 

ele, o momento exigia que fosse formada uma ampla frente nacional e progressista, que 

fosse capaz de levar à frente as reformas de cunho nacional tão almejadas pelo povo, que 

clamava, isso há anos, e não “apenas” ao longo da ditadura militar, por uma reforma 

social. Rodrigues afirmava que:  

A reforma social e econômica pode ser feita no Brasil dentro do regime 

democrático, sem luta de classes, devido à profunda humanidade e à 

tolerância que caracteriza o nosso povo. Com um sistema democrático 

vigiado e tutelado isso não é possível, pois a reforma deve ser o fruto 

do debate amplo, da manifestação livre e espontânea das aspirações de 

todos os grupos, das divergências, da agitação, e não da discriminação, 

da exclusão, das comissões de inquérito e do militarismo. Nem pode ser 

a concessão que certos grupos, ou certos Estados mais desenvolvidos 
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imponham aos mais pobres e menos desenvolvidos, os do centro aos da 

periferia. É possível o caminho pacífico e conciliador substancial que o 

radicalismo de esquerda, provocando a direita, atemorizando o centro, 

tornou mais longo. Toda verdade tem seu momento histórico, por isso 

a Reforma virá, mais tarde ou mais cedo, logo que se recuperem os 

meios de ação política e esta se submeta à vontade popular 

(RODRIGUES, 1965a, p. 242). 

 

Em certa medida, fica evidenciado que para Rodrigues, não só os militares 

instituíram um regime “democrático tutelado e vigiado”, mas também que os 

representantes do “radicalismo de esquerda”15 foram responsáveis por dificultar a 

“Reforma” que atendesse os interesses do povo. Para ele, a instituição de uma política 

que vise o desenvolvimento nacional, colocada como uma aspiração necessita de “um 

conjunto de ajustamentos estruturais e deve ser feita em proveito do povo” 

(RODRIGUES, 1965a, p. 243).  E conclui que: 

A defesa da Reforma não é uma bandeira de classe, mas uma bandeira 

nacional e por isso não cabe à classe média comandar o processo, como 

muitos intérpretes do movimento de abril de 1964 parecem desejar; 

como não compete também isoladamente a nenhuma outra classe, mas 

a uma ampla frente nacional progressista. Também não pertence aos 

Estados desenvolvidos ou metropolitanos impor aos demais, às 

“colônias”, as medidas que julgam necessárias. A Reforma não é um 

dogma, nem um preconceito; é uma necessidade econômica e um 

imperativo moral (RODRIGUES, 1965a, p. 243). 

 

Levando em consideração a defesa dos valores nacionalistas supostamente 

presente em setores da sociedade e, principalmente, a crença de que os rumos do que 

culminou o que ele chamou em 1965, de “movimento de abril de 1964” seriam 

modificados16 devido à urgência moral, Rodrigues escreve em setembro de 1964 sua 

avaliação do governo militar, em que afirma que “já se passaram mais de 150 dias e o 

governo militar mais puniu do que construiu” (RODRIGUES, 1965a). Ele não havia 

identificado, portanto, nenhuma reforma substancial que visasse à integração nacional. 

Claro que é difícil estabelecer uma avaliação mais detalhada no calor dos acontecimentos, 

todavia, cabe destacar que existe uma tendência a creditar aos militares a capacidade da 

modificação os rumos daquele governo, até aquele momento nitidamente arbitrário, pois 

                                                           
15 Na citação feita logo abaixo desse trecho, podemos notar que Rodrigues chama de “movimento de 1964” 

o Golpe Militar e, afirma que tanto os militares quanto o que chama de “radicais de esquerda” são culpados 

pelos interesses do povo não serem atendidos.  
16 Da mesma maneira que Rodrigues apontava o pluralismo de ideias dentro da Escola Superior de Guerra 

(como ele mesmo pontua e já mencionamos aqui, apenas até o 1964), ele via os militares da mesma maneira, 

de acordo com Rodrigues (1985), havia um nacionalismo de esquerda e um de direita dentro do militarismo. 

Nesse caso, não nos referimos a militarismo enquanto a movimentação feita em 1964, mas enquanto grupo 

geral, organização militar.  
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a “Reforma virá, mais cedo ou mais tarde, logo que o governo recuperar os meios de ação 

política que submeta à vontade popular” (RODRIGUES, 1965a, p 244). 

Portanto, é plenamente visível não apenas nos textos de Rodrigues, mas em sua 

postura, ao abandonar a Escola Superior de Guerra após o Golpe Militar que, ele se 

colocou como um crítico do governo militar no Brasil. É claro como a visão que 

Rodrigues possuía dos militares, sempre ligados a um bem nacional e ao progresso do 

país, muda a partir da ditadura, evidenciando o caráter autoritário que dali em diante 

tomou a organização. 

Rodrigues escreveu muito mais acerca da situação dos tempos de ditadura militar 

brasileira, afinal, cruzou toda ela, da mesma maneira que há mais conteúdo acerca dos 

governos Vargas, de que discorremos acima. Falar especificamente desses dois momentos 

e como Rodrigues os pensou detalhadamente seria trabalho para uma outra pesquisa. 

Outro motivo para elegermos esses momentos específicos é que, dizem respeito à história 

do Brasil, objeto de “maior amor” de Rodrigues, como ele fez questão de deixar claro ao 

longo de toda a sua vida e, sendo assim, o afetou profundamente.  

Nossa intenção aqui, no entanto, como mencionamos acima, não era fazer um 

trabalho minucioso e detalhado sobre os períodos em questão, mas sim tentar apontar 

como Rodrigues interpretou a Era Vargas e o nacionalismo e como isso reflete-se em sua 

obra e, levando em consideração que todos os textos que utilizamos para falar sobre a Era 

Vargas, são posteriores ao período, com distanciamento temporal e histórico. E como ele 

atravessou a Ditadura Militar, apresentando textos que escreveu na época, tecendo críticas 

e analisando o momento enquanto um intelectual que produziu conhecimento histórico 

em meio à uma ditadura militar, notando que os vocábulos usados por ele variaram, desde 

um primeiro momento, quando ele chama de “movimentos de abril de 1964” até quando 

afirma de maneira clara que foi censurado na ESG, afastado e mantido dessa forma. E 

fica claro como isso influenciou em sua obra, isto é, como ele mesmo aponta (1969), a 

história é dos vivos e, o quadro da história será tanto mais vivo quanto mais próximo for 

a problemática que dele derive. 
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CAPÍTULO II 

BREVE COMENTÁRIO SOBRE A HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 

 

Deus não é dos mortos, mas dos vivos, porque, para 

ele, todos estão vivos. A história também não é dos 

mortos, mas dos vivos, pois ela é a realidade, 

obrigatória para a consciência, frutífera para a 

experiência. [...] Por isso a historiografia está 

sempre na dependência da história. 

                                           José Honório Rodrigues 

 

Apontamos de forma rápida no início do primeiro capítulo que Rodrigues entrou 

em 1933 na Faculdade Livre de Direito do Estado do Rio de Janeiro. No Largo do Batata, 

bairro próximo ao Catete, local onde Rodrigues morava e estudava (BOECHAT, 1994), 

ele frequentava as aulas de Sociologia e Antropologia Cultural, ministradas por Gilberto 

Freyre, na antiga Universidade do Distrito Federal (UDF). Teve também aulas com alguns 

professores franceses e dentre os quais destaca-se Henri Hauser, o que frisou em 

entrevista mais tarde (2012), afirmando que seu ensino foi marcante em sua trajetória e a 

formação de sua perspectiva de renovação da história. 

De acordo com Marieta Ferreira (1999), Hauser fez-se presente na organização da 

cadeira de História Moderna da UDF e também fez parte da restruturação do curso:  

A atuação de Hauser fez-se sentir especialmente na valorização das 

cadeiras de conteúdo histórico em detrimento das disciplinas de 

formação pedagógica. A cadeira de história moderna sofreu então uma 

duplicação de sua carga honorária passando de três para seis horas 

semanais. A influência de Hauser - marcante na estruturação curricular 

e na difusão de uma nova concepção de história econômica e social - 

estava conectada com os movimentos de renovação da disciplina na 

França. (FERREIRA, 1999, p. 12) 

 

Ainda de acordo com Ferreira, Hauser foi o mais importante historiador francês a 

integrar as missões universitárias francesas no Brasil nos anos 1930. E, diferentemente 

de outros historiadores, Hauser ocupava posição de destaque na estrutura acadêmica 

francesa, sendo um dos percursores da história econômica. 

Hauser viveu entre 1866 e 1946, tendo terminado seu doutorado em 1892. Faz 

parte da geração que entrou na vida acadêmica nas décadas de 1880 e 1890 na França. 

Nesse período a profissionalização da História nesse país estava em seu auge. Eram 

travadas muitas discussões em torno da precisão das regras e a construção de um método 

de investigação histórica para historiadores profissionais. Conforme aponta Ferreira 
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(1999, p. 11): “Ligado à afirmação de um novo saber histórico surgiu também nesses anos 

um novo instrumento de divulgação: a revista científica”. Citando aqui as mais lembradas, 

em 1874, Monod cria a Revue Historique e, em 1899, a Revue d’Histoire Moderne et 

Contemporaine. 

De acordo com José Lima (2017, p. 52), Hauser formou-se como historiador sob 

os preceitos da escola metódica, tendo Gabriel Monod como um de seus principais 

mestres, desde as aulas na École Normale Sipérieure até a orientação de sua tese de 

doutorado sobre François de La Noue. Portanto, de acordo com Lima, a obra de Hauser 

carrega profundas marcas da escola metódica. 

Entre 1906 e 1915, Hauser participou de uma empreitada editorial (LIMA, 2017, 

p. 53) que resultou na obra Sources de l’histoire de France, em quatro volumes: “O 

esforço empreendido nessa obra indica como Hauser preocupava-se muito em aprimorar 

aquilo que Langlois e Seignobos chamaram de “Heurística” (ibdem, p. 53). Lima afirma 

ainda o grande apreço de Hauser por documentos diplomáticos e diários de grandes 

personalidades. 

Principalmente nos textos que Hauser publicou na Revue Historique, pode-se 

observar que ele tinha intuito de divulgar documentos raros ou inéditos, analisando-os de 

maneira rigorosa, de acordo com os preceitos do método histórico (LIMA, 2017, p. 55). 

Hauser veio para o Brasil em 1936, mas já então o país não era estranho para ele. 

O historiador francês já havia demonstrado interesse pela situação brasileira em sua 

carreira. Começou a interessar-se pelo Brasil graças às discussões acerca da fronteira 

entre Brasil e Guiana Francesa – era grande admirador dos geógrafos Émile Levasseur e 

Vidal de la Blache. Ainda de acordo com Lima (2017), Hauser permaneceu cerca de um 

ano no Brasil, de março de 1936 até março de 1937, tendo realizados diversas 

atividades.17  

Em 1937, Hauser publica na Revue Historique um ensaio bibliográfico sobre a 

historiografia brasileira, intitulado “Notes et réflexions sur le travail historique au 

Brésil”, no qual discute a obra daqueles que eram considerados os principais historiadores 

brasileiros até então, Varnhagem e Capistrano de Abreu, e também divulga a tentativa de 

jovens estudantes, empenhados em criar um Centro de Estudos Históricos, em 1936. 

                                                           
17 No terceiro capítulo discorreremos acerca da restruturação dos cursos de História proposta por Rodrigues 

e, então, faremos relação com as ideias que foram propostas por Hauser para a UDF. 



47 
 

Acerca da situação da pesquisa no Brasil daquela época, Hauser defendeu nesse 

texto uma renovação crítica de forma ampla e que fosse feita de forma rápida. Além disso, 

ele afirma que o desinteresse dos jovens das décadas de 20 e 30 devia-se ao fato de a 

História seguir os moldes da história praticada nos Institutos de pesquisas, fazendo 

inclusive uma relação entre a criação do IHGB (1838) e a produção histórica no Brasil 

com os investimentos de Gizot, na França, defendendo uma nova história, em detrimento 

da velha história que vinha sendo praticada e que não chamava a atenção dos jovens: 

Fondé em 1838, contemporain par conséquent des créations analogues 

qui évoquent en France le nom de Guizot, ce corps bientôt centenaire 

possède une bibliothèque importante et publie une Revista do Instituto 

Histórico e Geographico Brasileiro qui a dépassé le 150evolume. [...] 

Il est donc loin de notre pensée de déprécier l’ouevre accomplie et en 

train de s’accomplir par les soins de l’Institut. Mais ce qui explique un 

peu la relative désaffection des jeunes générations d’historiens à 

l’égard de cette institution, c’est la lenteur avec laquelle elle travaille, 

l’impression qu’elle donne que les publications et mémoires y sont 

enfouis dans de gros volumes où rien n’invite à les chercher, enfin le 

fait, à peu près inévitable dans un corps académique, qu’une grosse 

part de chaque volume, consacrée aux séances, laisse vraiment trop de 

plaque aux manifestations oratoires et aux congratulations 

réciproques. On aimerait respirer une atmosphère plus juvénile et plus 

critique. (HAUSER, 1937, p. 90 – 91)18 

 

Os primeiros textos de Rodrigues19 dialogam com todas essas perspectivas, desde 

as aulas com Freyre ao diálogo20 com Hauser. Inclusive, como apontamos no início de 

nosso primeiro capítulo, quando fizemos uma breve introdução à biografia de Rodrigues, 

mencionamos que ele, junto a Joaquim Ribeiro, em 1937 recebeu um prêmio por sua 

                                                           
18 Fundado em 1838, contemporâneo, portanto, de projetos similares que evocam, na França, o nome de 

Guizot, este corpo, em breve, centenário, tem uma importante biblioteca e publica uma Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, que excedeu seus 150 volumes. [...] Não é nossa intenção desmerecer o 

trabalho realizado e que está tentando ser realizado pelos cuidados do Instituto. Mas o que explica um pouco 

o relativo desinteresse das novas gerações de historiadores nesta instituição, é a lentidão com que funciona, 

a impressão é que as publicações e memórias lá, estão enterradas em grandes volumes, sem convite para 

obtê-los, enfim, acaba quase inevitável que um corpo docente, que uma grande parte de cada volume, 

dedicado as sessões, deixe realmente muitas placas dedicadas as manifestações orais e para as 

parabenizações mútuas. Nós gostaríamos de respirar uma atmosfera mais jovem e mais crítica (HAUSER, 

1937, p. 90 – 91 – tradução nossa). 
19 A exemplo desse tema, além de sua monografia, podemos citar: Porque os holandeses escolheram 

Pernambuco (1937); Duas novas orientações em Sociologia (1937); Interpretação culturalista da história 

(1939); dentre outros artigos. 
20 Trabalhamos com a perspectiva sobre a qual a professora Pallares-Burke (2005) chama atenção, no que 

se refere ao termo “influência” poder dar a noção de um receptor passivo de ideias alheias, pensaremos em 

José Honório Rodrigues sempre como um historiador que manteve diálogo com outros intelectuais, 

estrangeiros e nacionais, sendo sempre sujeito crítico, criador e inovador. 
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monografia intitulada “Civilização Holandesa no Brasil”. A defesa da necessidade da 

renovação dos estudos históricos tornou-se central nos escritos de Rodrigues.  

Conforme aponta Freixo (2012), já nos primeiros parágrafos de Civilização 

Holandesa no Brasil, Rodrigues deixa claras suas proposições, frisando que todos aqueles 

que se dedicavam com afinco aos estudos históricos, deveriam reconhecer a grandeza da 

participação dos holandeses em nossa história. 

É muito interessante perceber aspectos na escrita de Rodrigues, já dessa época, 

que demarcam os diálogos com as ideias de uma renovação na história. Ele demonstra 

(1937) que os holandeses seriam indiscutivelmente superiores aos portugueses, 

apontando na figura de Maurício de Nassau um grande homem e de espírito livre.  

O holandês que vem para o Brasil traz, de certo modo, essa noção de 

cidade asseada, com ruas bem traçadas e, assim, não se poderia sujeitar 

a viver numa cidade portuguesa, suja, com ruas mal calçadas, ora se 

estreitando, ora se alargando, apenas gravitando em torno da praça da 

matriz, célula mater da “URBS” lusitana. (RODRIGUES, 1937, p. 205) 

 

O objetivo desse estudo de acordo com Freixo, era: “animado pelo 

redimensionamento dos estudos históricos na sociedade brasileira, sua contribuição 

visava oferecer uma leitura da formação e construção de um projeto de civilização no 

litoral norte da América Portuguesa” (2012, p. 46).  

 

 

2.1 O problema da pesquisa e o Estado omisso 

 

No prefácio da 3ª edição de A pesquisa histórica no Brasil (1978), Rodrigues 

afirma que sonhou com a obra tripla21 desde 1944, ano em que retorna dos Estados Unidos 

já com esse plano, que fora sugerido pelo contato com os grandes livros, as excelentes 

bibliotecas e arquivos universitários e os grandes professores do país. De acordo com 

Mello22 (1994), em uma de suas idas à Paraíba, Rodrigues disse que “quem não conhece 

                                                           
21 Conforme aponta Marques (2000), o projeto de Rodrigues era publicar três livros referentes à história, 

colocando a serviço das aspirações nacionais uma sistemática teórico-metodológica. Tinha a ambição de 

contribuir para os estudos históricos da história do Brasil e ter seu nome colocado ao lado daqueles da 

envergadura de Varnhagen e Capistrano. 
22 José Otavio de Arruda Mello fora amigo de Rodrigues, com Leda, organizou o livro José Honório 

Rodrigues: um historiador na trincheira (1994), de acordo com ela, para Mello, Rodrigues foi o maior 

historiador brasileiro de todos os tempos. Mello, além de amigo pessoal de Rodrigues, é historiador, 

jornalista e escritor brasileiro. Criador do “Grupo de estudos José Honório Rodrigues”, na Paraíba.  



49 
 

os Arquivos e Biblioteca do Canadá e Estados Unidos não sabe o que vem a ser um 

arquivo” (p. 147). 

Em algumas correspondências com estrangeiros, Rodrigues menciona alguns 

problemas da pesquisa, conforme aponta Boechat (2004) em uma troca de 

correspondências entre 1949 e 1952, entre Rodrigues e E. Taylor Parks: 

 

Washington, 6 de abril de 1949 

Prezado Dr. José Honório Rodrigues: 

Lamento não tê-lo visto antes de partir para Washington. Na verdade, 

fui duas vezes ao seu escritório na Biblioteca Nacional para agradecer-

lhe a bondade de arranjar minha visita ao Ministério das Relações 

Exteriores, mas das duas vezes não o encontrei. 

Foi bom encontrar pessoas como o senhor, o embaixador Hildebrando 

Accioly e Dr. Pedro Calmon – espíritos assemelhados no campo da 

pesquisa histórica. Na sua próxima viagem a Washington, por favor não 

deixe de oferecer-me uma oportunidade de servi-lo. 

Sinceramente seu,  

E. Taylor Parks 

(BOECHAT, 2004, p. 156). 

 

 

Washington, 24 de janeiro de 1951 

Prezado Dr. Rodrigues: 

Apreciei vê-lo no Colóquio Luso-Brasileiro em outubro p.p 

Recentemente o Dr. Lewis Hanke [Hispanic Foundation, Biblioteca do 

Congresso] e eu estivemos discutindo projetos de microfilmagem que 

poderiam ser úteis aos pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos. 

Ajudar-nos-ia se o Sr. me indicasse a natureza do seu atual pensamento 

a este respeito. A probabilidade de resultar algo significativo parece 

brilhante em face do recente tratado de relações culturais do Brasil e os 

Estados Unidos. 

Como o Sr. talvez saiba, os documentos do Departamento de Estado 

estão geralmente abertos a pesquisadores não oficiais até 1º de Janeiro 

de 1926. Um grande número de documentos relativos às relações do 

Brasil e Estados Unidos já está microfilmada até 1906. 

O Dr. Hanke e eu o manteremos informado do que ocorre aqui. Outras 

indicações de suas ideias e reações seriam muito apreciadas.  

Sinceramente seu 

E. Taylor Parks 

(BOECHAT, 2004, p. 156 – 157). 

 

Nessas duas correspondências feitas pelo representante do Departamento de 

Estados dos Estados Unidos, fica clara a intenção não apenas dele, de que Rodrigues se 

manifeste e faça suas considerações acerca do andamento das pesquisas históricas e a 

troca de microfilmes. 

Vejamos a resposta de Rodrigues: 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1951 
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Prezado Dr. Parks: 

Agradeço sua carta de 24 de janeiro p.p. Acaba de ser publicado o 1º 

volume do Catálogo da Coleção do Visconde do Rio Branco, e o 2º 

volume aparecerá brevemente. Vou mandar-lhe os dois volumes juntos 

e espero que eles sejam úteis ao nosso plano de troca de microfilme. 

Naturalmente a Biblioteca Nacional estaria extremamente interessada 

em obter o material relativo às relações do Brasil e Estados Unidos até 

1906, que os senhores já microfilmaram. 

Estou esperando uma resposta do Prof. Hammond, Diretor da 

Biblioteca Bancroft da Universidade da Califórnia, no tocante ao nosso 

projeto de trocar microfilmes, e somente depois da resposta dele poderei 

lhe dizer quais são precisamente nossas possibilidades este ano, porque 

o nosso laboratório nesse momento tem produção limitada. Eu lhe 

escreverei logo que receba a resposta do professor Hammond. 

Sinceramente, 

José Honório Rodrigues. 

(BOECHAT, 2004, p. 157 – 158). 

 

Daremos continuidade e apresentaremos mais três correspondências que, 

acreditamos sintetizar de alguma forma, o modo como os governos de cada país trata a 

pesquisa histórica: 

Washington, 11 de abril de 1951 

Prezado Dr. Rodrigues, 

Muitas coisas conspiraram para causar o atraso de minha resposta à sua 

carta de 10 de fevereiro. Acabo de voltar de uma visita aos centros de 

pesquisa da área da Nova Inglaterra e parto na próxima semana para o 

Meio-Oeste numa missão semelhante. Ainda não tenho qualquer 

palavra final da Biblioteca do Congresso e dos Arquivos Nacionais 

sobre o programa de troca de microfilmes. O senhor está sempre 

informado. 

Na sua recente carta o senhor que indicou que estava me mandando dois 

volumes do Catálogo da Coleção do Visconde do Rio Branco. 

Agradeço muito estes dois volumes e lhe notificarei quando eles 

chegarem. 

De acordo com minha promessa, estou lhe mandando, junto a esta, 

material que lhe dará ideia de como o trabalho de pesquisa histórica do 

Departamento de Estado está entrosado na organização geral. 

Espero que continuará a informar-me sobre os progressos no Brasil nos 

campos de nosso interesse mútuo. 

Sinceramente seu, 

E. Taylor Parks 

(BOECHAT, 2004, p. 158 – 159). 

 

Vejamos agora a resposta de Rodrigues: 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1951 

Prezado Dr. Parks, 

Recebi sua carta de 11 de abril junto com o material que me enviou e 

que me deu uma ideia muito boa de como trabalha a pesquisa histórica 

no Departamento de Estado. Agradeço-lhe muito. 

Os volumes do Catálogo ainda não lhe foram mandados porque a seção 

de expedição do Ministério das Relações Exteriores tem estado 
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demasiado ocupada, mas eles lhe chegarão aí em breve, porque vou 

mandá-los através da Biblioteca Nacional. 

Recebi uma Lista das Microcópias dos Arquivos Nacionais e verifiquei 

que existem muitos documentos que eu gostaria de trocar para a 

Biblioteca Nacional, oferecendo-lhes cópias de documentos brasileiros. 

Infelizmente não posso mais fazer projetos para serem realizados esse 

ano, porque o trabalho complementar necessário pelo Serviço de 

Microfilmes da Biblioteca Nacional não pode ser feito atualmente, 

devido ao corte do dinheiro no orçamento que foi ordenado pelo 

Governo, como parte de um plano geral de economia. 

No momento o Laboratório de Microfilme pode apenas continuar o 

serviço do Brasil de reproduzir documentos de arquivos fora do Rio de 

Janeiro, como o Museu Imperial, ou realizando o seu próprio trabalho. 

Estou, porém, inteiramente às suas ordens para pequenos trabalhos de 

reprodução que o senhor precisar, feitos de documentos, jornais, etc. 

Posso também enviar-lhe os Documentos históricos e os Anais 

publicados pela Biblioteca Nacional. 

Sinceramente seu, 

José Honório Rodrigues 

(BOECHAT, 2004, p. 159 – 160). 

 

Nessa correspondência que vem a seguir, não há data, mas acreditamos ser após 

agosto de 1952, levando em conta que a última troca de cartas entre ambos é desse 

período. 

(sem data) 

Prezado Dr. Parks, 

Soube por Alan Manchester que o Departamento de Estado sofreu nova 

reforma e que foi criado o Serviço de Pesquisa de Intelligentsia. Que 

aconteceu com a Repartição de Negócios Públicos e a Divisão de 

Pesquisa Histórica? Manchester mostrou-me a organização da 

Repartição do Serviço de Intelligentsia, porém não vi nada histórico 

nessa Repartição. A Pesquisa Histórica está incluída na Pesquisa Geral 

e deixou de ser uma Divisão Especial, ou é mantida na Repartição de 

Negócios Públicos? Manchester não soube responder-me a este 

respeito, o mesmo acontecendo com o pessoal da Embaixada aqui. 

Está sendo elaborado um plano para a reorganização do nosso 

Ministério das Relações Exteriores e gostaria de ser informado sobre 

estes aspectos da pesquisa histórica na Secretaria de Estado, a fim de 

poder dar meu subsídio à Comissão encarregada deste assunto aqui. 

Ficar-lhe-ei extremamente grato se puder responder-me o mais breve 

possível, bem como enviar-me o esquema da nova organização na parte 

relativa à Pesquisa Histórica. 

Aqui permaneço sempre ao seu serviço e continuo 

Sinceramente seu, 

José Honório Rodrigues  

(BOECHAT, 2004, p. 161 – 162). 

 

Nossa intenção, ao transcrever essas correspondências de Rodrigues e Parks, é 

demonstrar o interesse de Rodrigues pelo aprimoramento das instituições brasileiras em 
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relação ao trato da pesquisa histórica e o interesse que, nesse caso específico,23 o governo 

dos EUA possuía em relação à documentação brasileira, levando em conta que, como 

vimos anteriormente e, veremos com maior elaboração no terceiro capítulo, os Estados 

Unidos produziam pesquisas acerca da história do Brasil. 

Voltando às suas obras, Rodrigues argumenta que a pesquisa dependia muito do 

Estado e do cuidado que ele dedicava à preservação documental, da mesma maneira que, 

de forma moderna em países capitalistas, necessitava da assistência da iniciativa privada, 

seja diretamente ou por meio de instituições, e demonstrava que, no Brasil, não se podia 

contar com a ajuda da iniciativa privada e que o Estado conserva mal o patrimônio 

histórico documental e não prestava auxílio quanto a investigações privadas ou 

particulares, e complementava dizendo ainda que: “A Universidade, especialmente a 

federal, desconhece a pesquisa histórica” (RODRIGUES, 1978, p. 22)24 e que “[...] a 

deficiência de técnica, a insuficiência metódica e teórica são responsáveis pela fraqueza 

da pesquisa. (RODRIGUES, 1978, p. 22-23). Sendo assim, apontava o ensino 

universitário como o principal responsável pela pouca, embora débil pesquisa histórica 

no Brasil. Sob a perspectiva crítica de José Honório Rodrigues, a pesquisa histórica no 

Brasil, até aquele momento, ainda possuía largo campo e pouca preocupação em ocupá-

lo.  

Ao longo das correspondências, ainda que de forma sucinta, podemos perceber o 

que Rodrigues aponta em relação ao modo como outros países tratam a pesquisa. 

Enquanto Parks, como demonstrado, viajava com frequência e fazia visitas com 

frequência a grandes centros de pesquisas pelo mundo, Rodrigues apontava os problemas 

para promover minimamente as microfilmagens no Brasil. 

                                                           
23 Nos referimos a esse caso específico apenas em caráter de demonstrar as correspondências trocadas e as 

preocupações de ambas as partes. Rodrigues manteve contato com diversos professores, pesquisadores e 

etc., de inúmeros países da América e de fora. Ao longo de nossa pesquisa iremos pontando algumas dessas 

correspondências.  
24 Gostaríamos de chamar atenção para os anos de publicação dos livros que estamos utilizando, nesse caso, 

1978 é o ano da publicação da terceira edição de A pesquisa histórica no Brasil, a primeira edição foi 

publicada em 1952 (e a segunda em 1969), assim que Rodrigues chegou de sua viagem para a Europa, 

definitivamente convencido do atraso brasileiro em relação aos arquivos, bibliotecas e a própria 

historiografia. A escolha da utilização dessa edição de 1978 deu-se não apenas pela questão da 

disponibilidade da obra, mas por se tratar de uma edição com o acréscimo de um posfácio de 

aproximadamente 20 páginas, com algumas informações pertinentes para a pesquisa: “Como a Teoria da 

História do Brasil, sai a Pesquisa sem revisão do texto da edição anterior, a fim de evitar maior custo de 

produção e, consequentemente, maior preço de capa à edição. Tentou-se no “Posfácio” atualizar o livro, 

fazendo acréscimos e aditamentos, de acordo com as subdivisões correspondentes aos capítulos da anterior 

edição” (RODRIGUES, 1978, prefácio da 3ª edição)  
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Ao descrever, em 1978, o processo de introdução da micropelícula e do 

microfilme, durante o período da guerra franco-alemã em 1871, Rodrigues explicava que 

a intenção da utilização dos microfilmes é o armazenamento com segurança e cópia da 

documentação que pode estar prestes a ser perdida. 

Rodrigues afirmava que em países como o Brasil, com poucos recursos, esse 

processo não podia ser feito: 

Na Biblioteca Nacional, grandes coleções de manuscritos, de jornais, 

de publicações periódicas em geral, e de publicações oficiais 

encontram-se parcialmente destruídas, e muito breve estarão totalmente 

destruídas, e não foi possível até hoje realizar um programa de defesa e 

preservação desses documentos (1978, p. 150). 

 

Como não há meio de parar a deterioração da documentação, senão por meio da 

restauração, meio todavia mais complexo que o processo de microfilmagem, no Brasil, 

apontava Rodrigues, a deficiência era tão grande que, na Biblioteca Nacional não havia 

praticamente nenhum programa desse tipo, limitando-se a atender somente pedidos de 

pesquisadores nacionais e estrangeiros e, na maioria das vezes, professores e 

universidades estadunidenses, pois pagavam o custo enviando rolos virgens. 

Nos Estados Unidos, de acordo com Rodrigues, a microfilmagem era útil e 

versátil, sendo variados os objetivos de seu uso, como: a) a consulta, que tinha por 

objetivo prover o investigador de forma rápida e com cópias exatas; b) economia do 

espaço de armazenamento ou a intenção de evitar a destruição do documento; c) 

microfilme de segurança, que se fazia para precaver a perda de informações valiosas 

contidas em documentos oficiais, em caso de ameaça de guerra ou outras calamidades. 

O programa de microfilmagem do Arquivo Nacional do Estados Unidos 

não tem similar no mundo, e serve vigorosamente a todos os 

pesquisadores e historiadores. O programa incluía a publicação em 

microfilme de alguns dos documentos nacionais mais importantes. 

Basta dizer que em maio de 1966 havia 1.300 projetos de publicação de 

microfilmes, tendo já sido publicados 76.000 rolos equivalentes a 74 

milhões de páginas documentais dos seus depósitos (RODRIGUES, 

1978, p. 151). 

 

Essa publicação de microfilmes dos Estados Unidos fornece documentação básica 

acerca da história do país e suas relações com a Europa, o Oriente e a América Latina, 

desde o começo do século XIX até 1930. 

Portanto, Rodrigues é assertivo ao afirmar que se compararmos esses princípios 

democráticos de abertura e fornecimento total de arquivos, com a política brasileira de 
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arquivos e de consulta no Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, percebe-se o 

quanto o Brasil está longe de um programa esclarecido e democrático (1978, p. 152). 

Saímos momentaneamente da política de arquivos, e nos voltando para algumas 

reflexões acerca dos rumos da história (RODRIGUES, 1975).25 Pensando acerca da 

evolução e os efeitos da metodologia histórica, Rodrigues afirma que o esforço fora bem 

recompensado:  

Depois de frequentar em 1943-1944 o curso “Nature. Methods and 

Types of History” da Universidade de Colúmbia, dirigido pelo 

Professor Charles Cole, com a colaboração de Henry Steele Commager, 

Jacques Barzun, Allan Nevins, grandes nomes da historiografia 

americana, vim para o Brasil entusiasmado com a ideia de renovar os 

métodos da História, criar novos campos de estudo, rever o que se fazia 

e tentar reformar o ensino superior da História (RODRIGUES, 1975, p. 

15-16).26 

 

Rodrigues não queria apenas interpretar novamente a História do Brasil, seu 

desejo era transformá-la, torná-la um instrumento de formação da consciência nacional,27 

de integração e identificação nacional e social, que considerava um fator decisivo de 

desenvolvimento e progresso. Isso estava diretamente ligado as formas como a história 

era ensina nos cursos superiores e como os professores secundários estavam sendo 

formados, pois o principal mecanismo de difusão da história crítica era por meio da 

educação, e com uma má formação superior, o Brasil estaria fadado a continuar refém das 

minorias dominadoras. 

Suas preocupações em relação ao método histórico e como isso deveria ser 

ensinado nos cursos superiores vem desde a primeira edição de Teoria da história do 

Brasil (1949), período onde ele já havia frequentado muitas instituições da América e, 

essa preocupação fica clara na A pesquisa histórica no Brasil, quando ele dedica parte 

grande do livro a pensar as origens das questões teóricas.  

                                                           
25 Trata-se de uma conferência ministrada em 8 de dezembro de 1970 em Juiz de Fora, no II Encontro 

Brasileiro sobre Introdução aos Estudos Históricos. Datamos como 1975 devido ao fato da conferência 

estar publicada no livro História, corpo do tempo, do ano mencionado.  
26 Em seu relatório de viagem, Rodrigues informou que não assistiu a todo o curso, devido ao fato de que 

lhe foi permitido assistir gratuitamente algumas aulas, todavia, o curso todo deveria ser pago, como a bolsa 

de estudos não cobria e ele não dispunha do dinheiro, cursou apenas o que lhe foi ofertado sem cobranças: 

“[...] interessado no problema da metodologia histórica e considerando uma falha muito séria o fato de não 

existir no currículo das universidades brasileiras a cadeira de introdução à história, pois ela é um 

instrumento indispensável ao estudo e desenvolvimento da ciência histórica, manifestei ao professor Frank 

Tannenbaum o desejo de assistir o curso dessa disciplina dado na Universidade de Columbia pelo Professor 

Cole e outros. O Prof. Tannenbaum levou-me ao gabinete do reitor da universidade e apresentou-me a ele. 

Em consequência dessa apresentação, fui considerado como “intelectual visitante” (visiting scholar) e pude 

assistir algumas aulas sem o pagamento de qualquer taxa” (RODRIGUES, 1945, p. 16). 
27 No terceiro capítulo discutiremos de forma abrangente como ocorre essa consciência nacional e histórica. 
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 [...] a descoberta cuidadosa, exaustiva e diligente de novos fatos 

históricos, a busca crítica da documentação que prove a existência dos 

mesmos, permita sua incorporação ao escrito histórico ou a revisão e 

interpretação nova da História. Ela deve obedecer aos princípios 

críticos da disciplina, às regras acumuladas pelo equipamento das 

chamadas ciências auxiliares, em suma, identificar-se com as técnicas 

do historiador. A descoberta dos fatos, da documentação, e o seu uso 

correto constituem a pesquisa (RODRIGUES, 1978, p. 21). 

 

Ainda em A Pesquisa Histórica no Brasil (1978), Rodrigues demonstra suas 

preocupações com o percurso da pesquisa, apontando que Hegel escrevia que o homem é 

um ser pensante e que em todo ser humano há um pensamento. Portanto, se há um 

pensamento em toda a ocupação com a História, a História deveria recolher somente 

aquilo que é, e tem sido, ou seja, os acontecimentos e os atos e, para que isso ocorra, os 

historiadores deveriam se atentar aos dados, ainda que de maneira imediata isso não se 

ofereça, e que se exijam inúmeras investigações, pois o verdadeiro não se acha na 

superfície visível. 

Prossegue demonstrando que Hegel foi adiante, lembrando que no alemão a 

palavra História reunia um sentido objetivo, o de acontecer, fazer-se, e um sentido 

subjetivo, de relato do que aconteceu. Geschichte significa para Hegel, o que aconteceu 

e também o relato do acontecido, ela não é concebida apenas como um passado, mas 

também como um presente. 

Ao longo de sua escrita, Rodrigues atrela as investigações de cunho teórico (1969) 

com suas análises do estado dos trabalhos desenvolvidos no Brasil, falando ainda do que 

é História, fatos e eventos, mas já demonstrando preocupação com os processos de 

pesquisas. Ele trata da questão da seleção dos fatos, operação que evidencia que, cabe ao 

historiador expor o que é significativo, importante, eficaz e produtivo e, somente dessa 

forma, por meio dessas escolhas, é que o historiador constrói a  história e consegue 

destruir a história factual reduzida a uma coleção de fatos mortos, datas, nomes, títulos e 

cargos oficiais. Geralmente, nesse sentido aqui exposto, quase sempre faz menção a 

Capistrano de Abreu.28 Essa insistência, do ponto de vista teórico, mostra como ele 

buscava demarcar-se da concepção de história oitocentista para a qual os fatos impunham-

se por si próprios ao historiador que, segundo o dogma epistêmico de primeira ordem, 

jamais poderia “escolher” os fatos que estudaria. 

                                                           
28 Dedicaremos uma parte especifica para discutir a relação de Capistrano na obra de Rodrigues e o diálogo 

estabelecido entre eles. 
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E, após feita a escolha e construída a história, está implícita nela o julgamento.29 

Ainda quando o historiador não possui todos os elementos de convicção, mesmo que por 

deficiência de provas, ele deve fazer um julgamento, ainda que provisório, ou uma 

presunção de fato (nesse momento, como em vários outros ele utiliza-se da linguagem do 

direito para explicar a presunção de fato, por meio de cânones), que é aquela pela qual os 

fatos seguintes presumem os precedentes ou os futuros. 

Segue discorrendo que, por meio dos indícios, as presunções podem firmar-se, de 

forma leve, grave ou gravíssima, tanto quanto podem ser temerárias ou rechaçadas. Então 

faz uma analogia, sobre quando os fatos enquadram-se como chaves, tal como nas estórias 

de Sherlock Holmes, quando objetos deslocados fornecem pistas, sendo assim, nesse 

processo de julgamento e presunção dos fatos, para nós está inserido no momento no qual 

o historiador trabalha com as hipóteses de sua pesquisa, comprováveis ou não. 

Podemos dizer que, para Rodrigues, a pesquisa histórica é um processo complexo, 

afirmando não se tratar de atos descontínuos, mas simultâneos, conforme ele mesmo 

aponta (RODRIGUES, 1969). No princípio, o fato apurado e criticado, no fim, a 

compreensão, no próprio fato criticado e apurado. Na mesma operação, vai surgindo a 

compreensão das conexões causais, das motivações e das ligações funcionais de todos os 

fatos.  

Reescrever a história não significa só interpretá-la de acordo com 

teorias, pois o que se quer não são só as teorias, mas os fatos que 

iluminam o presente, ou temas que respondam às inquietações 

presentes. Com ou sem teorias, a historiografia brasileira se diversifica 

em várias tendências, expressões mais antigas ou novas do escrito e do 

pensamento histórico. Mas, no fundo, todas ou quase todas as correntes 

não renovam seus problemas factuais e concretos (RODRIGUES, 

1965b, p. 23). 

 

Quando pensamos na concepção de história de Rodrigues, pensamos em um 

intelectual sempre em combate,30 isso reflete em dois aspectos a sua obra, em sua 

construção teórica da problemática situação da historiografia brasileira e, combate prático 

em sua vida profissional em arquivos, bibliotecas e universidades. 

De acordo com Rodrigues (1965b, p. 13), cabe a cada geração fornecer uma visão 

geral do mundo que a cerca, seja na natureza, seja na História. Uma das importantes 

                                                           
29 Acerca dessa noção de julgamento, explicaremos do que se trata quando falarmos de Adolfo de 

Varnhagen e sua relação com Rodrigues, no tópico 2.4. Dialogando com os Mestres: de Varnhagen à 

Capistrano, do segundo capítulo. 
30 Pensando aqui nos Combates pela História, de Lucien Febvre 
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tarefas é a de orientar-se por essa finalidade. Iluminação da existência ou ainda,  

“determinação” do presente, a História ajuda a compreender o presente, instantâneo, 

rápido, quando comparado à eternidade do processo histórico global. A questão consiste 

em esclarecer o que historiador deve oferecer à sua geração “[...] pois sua voz deve atingir 

a nação e não ficar circunscrita aos próprios historiadores profissionais”31 (1965b, p. 13). 

Ainda sobre esse aspecto, de acordo com Érika Uhiara (2014), Rodrigues 

apontava o problema do acesso às fontes necessárias para se fazer história como um 

problema metodológico, associado à deficiência funcional dos arquivos e enquanto um 

problema político, que estava diretamente ligado ao cerceamento de liberdade de 

expressão e pesquisa. 

O Brasil é um país de baixa consciência histórica, especialmente depois 

da República. Em primeiro lugar, destruímos indiscriminadamente os 

documentos oficiais, e permitimos que as coleções preciosas de livros 

raros fossem exportadas. O Ministério da Agricultura foi o primeiro a 

destruir totalmente seu arquivo, e o da Fazenda tem se excedido nesse 

desmando. Destruiu-se o arquivo da Alfândega do Rio de Janeiro e o de 

Paranaguá, dificultando extremamente a reconstituição da história 

econômica brasileira (RODRIGUES, 1976, p. 225). 

 

 Continua denunciando que não há uma política arquivística nacional e que o 

Arquivo Nacional não possui poder como ocorre em países mais desenvolvidos: “[...] 

como se sabe, o crescimento moderno na produção documental é fantástico e a seleção 

impõe normas técnicas que são simplesmente desconhecidas no Brasil” (RODRIGUES, 

1976, p. 225). 

Em comparação aos Estados Unidos, Rodrigues aponta que, na década de 70, 

aquele país produzia em média 4 milhões de metros cúbicos de documentos por ano, Para 

exemplificar, explica que o National Archive, em Washington, local onde eram abrigados 

os arquivos, tinha capacidade para abrigar apenas 3 milhões de metros cúbicos, o que 

significa que, na falta de um bom controle e boa política de seleção, seria necessário a 

construção de um edifício por ano para abrigar essa documentação. O que, segundo 

Rodrigues, era o mesmo caso da Inglaterra. 

Em relação ao Brasil, era totalmente diferente. Rodrigues (1976, p. 226) afirma 

que não se fazia nada para mudar a situação de descaso com os documentos a destruição 

                                                           
31 É nesse sentido o da nota apontada ao início desse capítulo, de acordo com Rodrigues, a história não é 

dos mortos, mas dos vivos, como uma realidade presente e necessária para a consciência. 
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era realizada nos serviços de comunicação. Essa destruição seria, segundo ele, a grande 

responsável pela falta de documentação contemporânea no Arquivo Nacional. 

Novamente sem a mínima intenção de manter alheio ou apaziguar a situação, 

Rodrigues segue acusando: 

Por mais liberal que fosse um governo, abrindo seus arquivos, não sei 

se haveria muito a ver nesses anos todos da República, com a extinção 

de tantas fontes primárias, com o desinteresse, com a inconsciência 

histórica e com o medo de ser julgado. [...] Quando uma nação não 

participa da fabricação histórica não possui consciência histórica 

(RODRIGUES, 1976, p. 226). 

 

Rodrigues concluiu que se somar-se à destruição inconsciente dos documentos e 

a falta de informação oficial por parte do governo, poderia se afirmar, sem hesitação 

alguma que, aquele fora o período de mais profunda “obscuridade histórica 

contemporânea” (RODRIGUES, 1976, p. 226). 

Podemos notar a imensa preocupação de Rodrigues com o estado da historiografia 

brasileira e a forma da pesquisa histórica, bem como a omissão do Estado em relação à 

disponibilização do acesso à documentação para pesquisa e à sua conservação. 

Acreditamos que a preocupação de Rodrigues, nesse sentido, pelo que já fora exposto 

acima, parte de pensar na perda de grande parte da nossa História e consequentemente o 

reflexo disso diretamente ligado à construção da consciência histórica nacional do povo 

brasileiro, portanto, sua luta pela representação da História em nosso país não se dá 

apenas no âmbito acadêmico. Rodrigues (1985) acreditava que, somente por meio da 

história escrita, que o brasileiro poderia se livrar de um passado de história cruenta. 

 

 

2.2 A iniciativa de criação do Instituto de Pesquisa Histórica 

 

A partir de toda a crítica de Rodrigues ao modo como a gestão e preservação da 

documentação no Brasil era conduzida, em meados de 1940 e início de 1950, Rodrigues 

já dava indicativo em alguns textos que planejava criar um instituto de pesquisa. No 

entanto, essa ideia só foi de fato concretizada de forma completa na primeira edição de A 

Pesquisa Histórica no Brasil, no ano de 1952. 

De acordo com Glezer (1976), era fundamental, na perspectiva de Rodrigues, que 

os historiadores conseguissem superar o maior problema da historiografia brasileira e 

realizassem uma integração entre historiografia e história. Rodrigues aprofundou e 
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direcionou suas críticas anteriores, ainda a partir do cenário dos problemas tocantes à 

pesquisa especializada, à consciência histórica e às instituições de cultura no país. 

Para Rodrigues, era preciso ficar claro que a historiografia científica tinha enorme 

relevância: formar a consciência histórica. Essa era a dimensão compreensiva que 

Rodrigues atribuiu como um dos traços fundamentais para o que propunha com a nova 

historiografia brasileira e o Instituto de Pesquisa Histórica. 

Conforme apontamos acima, Rodrigues não escondia suas posturas ácidas e 

críticas e nem suas expectativas em relação às transformações que esperava que 

ocorressem Freixo (2013) defende que esse projeto de Rodrigues não era apenas um 

sonho ou mera ousadia do intelectual, mas sim sua maior expectativa na época em relação 

ao desenvolvimento da historiografia do Brasil. 

Informamos na nota da trajetória intelectual que Rodrigues ingressou no Instituto 

Nacional do Livro em 1939, onde trabalhou como assistente de Sérgio Buarque de 

Holanda, na Seção de Publicações. Nesse mesmo período, Rodrigues também escrevia 

para diversos periódicos tecendo críticas ao estado em que se encontravam os trabalhos 

históricos na época no país (FREIXO, 2013). Conforme mencionamos, essa experiência 

profissional de Rodrigues, trabalhando com a edição de documentos, lhe conferiu um 

status de profissional.  

Foi na condição de técnico do Instituto Nacional do Livro que Rodrigues viajou 

para os Estados Unidos, para refinar seus saberes em relação à seleção e preparo de 

documentos raros para as edições críticas e bibliográficas. O Instituto tinha o objetivo de 

preparar seus técnicos para o trabalho de elaboração de instrumentos de consulta e 

referência, bem como prepará-los para o lançamento de documentos inéditos na área de 

História do Brasil e, como podemos perceber, os resultados obtidos com todo o 

conhecimento desse período de estudos, fez com que Rodrigues elaborasse esse projeto 

do IPH, acreditamos que essa ideia é resultado direto dessa viagem. 

Em seu relatório ao diretor do Instituto Nacional do Livro, que fora publicado na 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1945, conforme já 

mencionamos, após descrever minuciosamente cada detalhe da viagem e cada local que 

visitou, Rodrigues escreve acerca da publicação de documentos: 

Esta parte está intimamente ligada ao historiador que se preocupe com 

a adoção de métodos críticos aos estudos históricos. Não é possível ter 

confiança em documentos editados sem crítica de texto nem em livros 

raros publicados fora das regras de edição crítica. História sem 

documentos autênticos e sem edição crítica de fontes primárias não 
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pode merecer nem confiança nem respeito, nem se pode dar um 

desenvolvimento aos estudos históricos no Brasil sem a introdução dos 

modernos processos adotados nos países mais adiantados. O mesmo se 

pode dizer da necessidade inadiável e urgente da cadeira de introdução 

da história, até hoje inexistente no currículo das universidades 

brasileiras (RODRIGUES, 1945, p. 19). 

 

Queremos apontar os efeitos na obra de Rodrigues dessa viagem aos Estados 

Unidos e sua relação com a ideia da criação do Instituto de Pesquisa Histórica, que surge, 

ao nosso ver, como uma ideia para colocar em prática a correção dos erros que Rodrigues 

pôde identificar com as experiências que teve no exterior. E como viemos apontando, há 

um entrelaçamento entre as ideias de Rodrigues no que diz respeito a formar bem os 

historiadores e gerir de forma adequada a documentação do país, e o resultado que isso 

trará para construção de uma consciência ao Brasil:  

Parece que a finalidade de instituições oficiais de cultura como o 

Instituto Nacional do Livro tem sido a de atingir o povo, elevar-lhe a 

cultura, facilitar-lhe as possibilidades de educação. Mas não nos parece 

que tenham conseguido essa finalidade, pelas edições de obras não 

destinadas ao povo, mas de nítida e clara finalidade de altos estudos 

(RODRIGUES, 1945, p. 20). 

 

De 1945, momento em que publica esse texto na RIHBG, em ddiante, Rodrigues 

continua denunciando de forma severa o descaso do Estado. Nesse mesmo ano torna-se 

bibliotecário do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), conforme mencionamos 

anteriormente por indicação. Um ano após sua entrada no IAA, em 1946, torna-se diretor 

da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional, resultado de seus estudos nos Estados 

Unidos. Ficou nesse cargo de diretor até 1958 e, de acordo com Iglésias (1988), Rodrigues 

não seria o grande intelectual que foi, sem essa passagem pela Biblioteca Nacional, onde 

teve acesso ao que era mais importante da historiografia brasileira.  

Como informamos no primeiro capítulo, enquanto esteve à frente da Biblioteca 

Nacional, ele dinamizou a divisão incumbida de duas coleções das mais importantes do 

órgão, que são Documentos Históricos e Anais da Biblioteca Nacional, editando em uma 

40, e em outra 9 volumes, entre 1946 e 1955 – esse número nunca fora atingido por 

nenhum outro diretor dessa divisão. O que vai deixando claro como Rodrigues lutou em 

sua vida para colocar em prática tudo aquilo que tivera a oportunidade de aprender nos 

países que ele considerava mais avançados. Ainda como resultado da viagem para os 

Estados Unidos, em seu relatório, Rodrigues aponta que: 
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É sabido que para a edição crítica é indispensável, com o trabalho 

preliminar, levantar o inventário bibliográfico da obra, compararar as 

várias edições, estudar-lhes os textos, anotar as variantes e, então, 

depois deste exaustivo e paciente trabalho crítico, decidir-se pelo texto 

considerado melhor. [...] A edição crítica, além de oferecer um bom 

texto, fornece-nos a introdução à obra e ao autor, e mais o aparato 

crítico-bibliográfico (RODRIGUES, 1945, p. 21). 

 

Conforme mencionamos anteriormente, no primeiro capítulo, de acordo com 

Boechat (1994), o ano de 1950 foi especialmente marcante na vida de Rodrigues, outro 

momento decisivo para a construção de sua argumentação e, dois anos mais tarde, a 

apresentação oficial do IPH. Por isso insistimos em ressaltar as experiências profissionais 

e de estudos de Rodrigues, por ver essa íntima ligação com os resultados “práticos” dessas 

empreitadas. 

Conforme informamos, a cooperação entre o Instituto do Açúcar e do Álcool, por 

razões institucionais e interesse nas pesquisas de Rodrigues sobre documentos acerca da 

economia açucareira, e o Instituto do Rio Branco, local onde ele lecionava permitiram e 

incentivaram que Rodrigues visitasse outros países e centros, como Portugal, Espanha, 

França, Itália e Países Baixos. 

A viagem que duraria a princípio um mês foi estendida para três meses. Boechat 

(1994) menciona que, da Inglaterra, eles foram para a Holanda, mais precisamente para 

Amsterdã, onde já os esperavam alguns amigos e pessoas que facilitariam o contato de 

Rodrigues com as pessoas que pretendia encontrar, sobretudo com o professor Jan 

Romein.32 

Em busca de documentos holandeses relativos ao Brasil, José Honório 

foi ao Oud Archief, onde o Dr. Hoboken o ajudou muito. 

Interessantíssima foi a visita à Sinagoga Ets-Haim, toda revestida de 

Jacarandá da Bahia, que guardava um manuscrito de Aboab da Fonseca 

e outros ainda da época do domínio holandês no Brasil, no século XVII. 

(BOEACHAT, 1994, p. 23) 

 

Portanto, nesse período, teve oportunidade de conhecer muitas instituições, 

arquivos e biblioteca que mantinham diversos documentos de cunho histórico, como pode 

ser percebido pela importante “Exposição”, que Rodrigues fez sobre suas viagens: 

                                                           
32 Jan Romein era historiador e professor de História na Universidade de Amsterdã. Fora estudante de 

Huizinga e muito lembrado por seus livros de história nacional da Holanda. Rodrigues, na 2ª edição de 

Teoria da História do Brasil dialoga com Romein, principalmente no que referia-se às questões da filosofia 

e teoria da história. De acordo com Rodrigues: “Foi o professor Jan Romein, discípulo de Johann Huizinga, 

quem procurou definir o que se poderia entender por teoria da história, e que a introduziu como disciplina 

universitária na Universidade de Amsterdam, em 1943.” (1969, p. 441) 



62 
 

Sua “Exposição” é peça notável, reveladora de lucidez e operosidade; 

em três meses, uma visita rendera conhecimento de arquivos e 

instituições de história de diversos países, contatos com autoridades, 

troca de experiências e até convênios de muita repercussão para o autor, 

que viveu instante fundamental para seus conhecimentos de teoria, nas 

visitas e conversas em institutos de estudo, ou de organização de 

arquivos e trato de documentos. [...] Poucas vezes uma viagem terá sido 

mais lucrativa. (IGLÉSIAS, 1988, p. 58) 

 

Enfim, sua avaliação da necessidade de fundar no país um instituto que corrigisse 

os erros e o atraso dos brasileiros, apresenta-se na ideia do Instituto de Pesquisa Histórica, 

que deveria manter de forma centralizada, coordenada e mantedora de poder e autonomia 

do registro e controle sobre os espaços que constituíam a produção do conhecimento 

histórico no Brasil, desde a estrutura fundamental, dos arquivos e seus acervos 

documentais, a formação teórica e metodológicas de seus bibliotecários e arquivistas, 

bem como dos novos historiadores.33  

Quando divulgado por completo em 1952, o projeto já amadurecido, em que vinha 

pensando desde seu retorno dos Estados Unidos e de seu percurso pela Europa, Rodrigues 

o dividiu em quatro partes: a pesquisa histórica no exterior; a pesquisa histórica no Brasil; 

a elaboração dos instrumentos de trabalho histórico e, a formação de Pesquisadores. 

De acordo com Rodrigues (1978), o Instituto Nacional de Pesquisa Histórica seria 

inspirado na melhor de nossas tradições e, uma necessidade da consciência nacional: 

O Instituto de Pesquisa Histórica teria por finalidade essencial 

promover e estimular a pesquisa histórica oficial e pública no Brasil e 

no estrangeiro, planejando a organização dos instrumentos do trabalho 

histórico, inventariando e produzindo os papéis históricos do Brasil e 

relativos ao Brasil, existentes no estrangeiro, e preparando a formação 

profissional de historiadores e pesquisadores de história 

(RODRIGUES, 1978, p. 239). 

 

Conforme aponta Rodrigues (1978, p. 239), no que refere-se à “Pesquisa histórica 

no Exterior”, os projetos de pesquisa histórica, pública e oficial, deveriam ser realizados 

levando em consideração: 

a) a organização de inventários, repertórios, listas e catálogos de documentos 

relativos ao Brasil existentes nos arquivos e seções de manuscritos das 

bibliotecas europeias, africanas (Angola), asiáticas (Goa) e americanas 

(especialmente documentos diplomáticos); 

                                                           
33 Acerca dessa nova formação de historiadores, discorreremos no capítulo três. 
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b) para a organização da pesquisa no estrangeiro deverão ser considerados não 

só os resultados das investigações realizadas por brasileiros, como as listas 

elaboradas pelos pesquisadores estrangeiros. Referimo-nos às investigações 

americanas de 1928-1932 e aos inventários publicados pela Carnegie 

Institution de Washington, registrando milhares de documentos referentes ao 

Brasil. O primeiro passo seria a elaboração de listas extraídas daqueles 

catálogos; 

c) elaboradas as Listas e os Inventários seria iniciado o trabalho de 

microfilmagem. 

 

O projeto geral de execução para a Pesquisa histórica no Brasil seguiria a seguinte 

ordem:  

a) organização de um inquérito nacional sobre a existência de documentos 

históricos no interior, cidades, vilas, municípios e distritos e a situação dos 

arquivos públicos e particulares, condições dos acervos, etc.; 

b) criação do Registro Nacional de Arquivos, que centralizaria todas as 

informações obtidas pelo inquérito e pela colheita posterior; 

c) elaboração dos catálogos parciais, com a assistência metódica do I.N.P.H.; 

d) elaboração de catálogos gerais de todos os arquivos públicos, eclesiásticos e 

particulares e das Seções de Manuscritos das Bibliotecas; 

e) microfilmagem de todos os papéis ameaçados de destruição, para sua 

preservação; 

f) criação do Arquivo Central de Microfilmes, no qual se depositariam, 

classificariam e catalogariam os microfilmes copiados de originais existentes 

no estrangeiro ou no país. Seria organizado o Catálogo Geral de Microfilmes 

(Union Catalog); 

g) na execução destas tarefas, o I.N.P.H. procuraria a colaboração de todas as 

instituições de caráter histórico, tais como a Biblioteca Nacional, o Arquivo 

Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, os Institutos Históricos 

Estaduais e os Departamentos de História das Universidades. 

 

No que refere-se a Elaboração de instrumentos de trabalho histórico, Rodrigues 

aponta que todos os estudiosos brasileiros sentem falta desses instrumentos, sejam eles 
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listas, inventários, catálogos, bibliografias gerais ou especializadas, representantes do 

poder legislativo, etc., que auxiliam o trabalho histórico, facilitam as buscas e pesquisas. 

Continua apontando que muito pouco tinha sido feito no sentido de melhorar essa 

situação. Informa que o único Dicionário Bibliográfico com o qual o Brasil conta é o de 

Sacramento Blake, impresso entre 1883 e 1902. Não possui-se um único Dicionário 

Histórico e auxílios cronológicos, apenas os dados por Varnhagen no 5º volume de sua 

História Geral. 

A deficiência total dos instrumentos de trabalho dificulta a pesquisa e prejudica a 

historiografia (RODRIGUES, 1978, p. 241), portanto o IPH tentaria realizar as seguintes 

tarefas fundamentais: 

I – Organizar os índices de todas as Revistas dos Institutos Históricos e depois das 

revistas e periódicos de cultura geral, onde se encontre matéria histórica. 

II – Organizar bibliografias retrospectivas e correntes 

Retrospectivas: 

a) de períodos  (para fazer a bibliografia de períodos é necessário estabelece-los 

primeiro, tarefa muito difícil); 

b) de matéria diplomática, econômica, etc; 

c) de personagens; 

d) de autores; 

e) exótica; 

f) bibliografia histórica geral; 

Correntes: 

a) bibliografia histórica geral anual e comentada. 

III – Organizar Guias para o estudo das histórias estaduais, regionais e locais; 

IV – Organizar; 

1. Um Dicionário Histórico Brasileiro; 

2. Um Dicionário Biobibliográfico; 

V – Elaborar o Repertório Geral das Coleções de Jornais Brasileiros; 

VI – Editar uma Coleção de Fontes Históricas Brasileiras; 

De forma preliminar, o intuito de Rodrigues era que o IPH publicasse os mais 

importantes textos da evolução econômica, social, política, militar e diplomática do 

Brasil, o que seria feito em dez divisões, mas, constituindo um corpo entre si, que ligados 
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por um sistema e título comum. Poderia ser impresso um volume ou um fascículo de cada 

divisão, sem dependência das outras, na seguinte ordem: 

a) Textos de História Econômica; 

b) Textos de História Social; 

c) Textos de História Política; 

d) Textos de História Militar; 

e) Textos de História Diplomática; 

f) Textos de História Religiosa; 

g) Textos de História Jurídica; 

h) Textos de História da Educação; 

i) Textos de História da Imprensa; 

j) Textos Biográficos; 

k) Iconografia do Brasil; 

Dessa maneira, cada volume ou volumes de qualquer uma das série conteria textos 

inéditos ou não, mas decisivos e significativos da história de nosso país, para assim, servir 

aos estudiosos e aos estudos de maneira geral. 

  No que refere-se à Formação de Pesquisadores, Rodrigues era enfático ao afirmar 

que só em contato contínuo com os problemas dos Arquivos e Bibliotecas poderiam 

mostrar a enorme necessidade da existência de uma categoria de servidores que 

possuíssem mais conhecimentos do que os que eram exigidos nas seleções da época para 

bibliotecários e arquivistas. 

Apontou que existiam deficiências notórias, tanto no curso de arquivística quanto 

no curso de biblioteconomia e que, por isso, seções como a de Obras Raras, Manuscritos 

e etc., não poderiam cumprir suas funções com os funcionários tendo aquele nível de 

conhecimento que lhes fora dado pelo curso de Biblioteconomia ofertado pela Biblioteca 

Nacional. A formação dos pesquisadores não visaria atender apenas ao IPH, mas também 

às outras instituições brasileiras. Para isso seria necessário que fosse criada a carreira de 

pesquisadores e historiadores para esses serviços, das bibliotecas e arquivos. 

Rodrigues afirma que não seria possível resolver esse problema com uma simples 

licenciatura em História, levando em consideração que, como já expusemos 

anteriormente, os alunos no curso de Filosofia não aprendem a pesquisa e o método 

histórico e não conhecem catalogação, que é justamente o conteúdo que os bibliotecários 
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estudam e é exigido em concursos, portanto, indica que a melhor solução seria o estágio 

obrigatório dos estudantes de história nas bibliotecas e arquivos. 

Conclui sua proposta do IPH apontando que esse corpo de pesquisadores poderia 

prestar grande serviços aos estudiosos brasileiros, representantes da nação e ao poder 

executivo, que esses funcionários seriam bem preparados e treinados para a investigação 

e o fornecimento de dados indispensáveis.  

Com o IPH, como menciona Marques (2000, p. 22), ocorreria o “início de uma 

renovação historiográfica”. E, como aponta Freixo (2012), Rodrigues tece suas críticas 

ao descaso com a documentação e com a história no presente, mas, sob o nosso ponto de 

vista, pensando em uma crise que poderia afetar de forma muito pior a sociedade 

brasileira no futuro. Rodrigues já apontava um caráter cruento da história brasileira, vinha 

sendo feita e conduzida pelas classes dominantes e, muitas vezes o uso da História, 

movido por interesses políticos, poderia colocar a História, transmitida ao povo, como 

algo banal e dispensável, fazendo com que a consciência histórica necessária para a 

construção de um país mais justo (1983) com seu povo não fosse alcançada. Sendo assim, 

a ideia do IPH surge, como mencionamos anteriormente, da perspectiva de prática de 

como mudar os rumos da história. 

 

 

2.3 O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

 

A necessidade de falar acerca do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro dá-se 

pelo fato de Rodrigues ser direto e incisivo ao longo de sua obra, ao afirmar que a pesquisa 

histórica no Brasil nasce com a criação do IHGB. Segundo ele, antes disso, havia apenas 

pesquisa individual, de um ou outro estudioso, que tentavam encontrar em arquivos 

nacionais ou estrangeiros peças novas que fundamentassem os temas a se desenvolver 

(1978, p. 37). 

De acordo com Rodrigues (1978), o gasto de trabalho, dinheiro e tempo que 

podiam ser economizados por uma gestão pública mais organizada, convida os 

pesquisadores para um encontro permanente que os ajudasse na tarefa fundamental e 

preliminar do trabalho histórico. Mesmo assim, critica Rodrigues, nem sempre os 

Institutos Históricos atendem a este apelo. Muitas vezes há uma dominação do caráter 
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acadêmico, propensos a trabalhos mais ornamentais e sociais, como necrológios, 

comemorações, elogios históricos, discursos e conferências. Conforme aponta Rodrigues: 

Nos estatutos fixava-se claramente que o principal fim e objetivo do 

Instituto era coligir, metodizar, publicar ou arquivar os documentos 

necessários para a história e geografia do Império do Brasil. Ele não 

surgia como organização puramente acadêmica, mas com o objetivo de 

investigar, organizar e publicar os documentos históricos brasileiros 

(RODRIGUES, 1978, p. 37). 

 

Na proposta da criação do Instituto consta: 

Sendo inegável que as lettras [sic passim], além de concorrerem para o 

adorno da sociedade, influem poderosamente na firmeza de seus 

alicerces, ou seja, pelo esclarecimento de seus membros, ou pelo 

adoçamento dos costumes públicos, é evidente que em uma monarchia 

[sic] constitucional, onde os méritos e os talentos devem abrir as portas 

aos empregos, e em que a maior somma [sic] de luzes deve formar o 

maior grau de felicidade pública, são as lettras [sic passim] de uma 

absoluta e indispensável necessidade, principalmente aquellas [sic] que, 

versando sobre a história e geografa do paiz [sic], devem ministrar 

grandes auxílios à publica administração e ao esclarecimento de todos 

os Brazileiros [sic]. (RIHGB, 1839, p. 05)  

 

São elencados no documento as bases para o funcionamento do Instituto e sua 

organização. Citamos aquelas que consideramos norteadoras: 

 O fim deste Instituto será além dos que forem marcados pelos 

seus regulamentos, colligir [sic] e methodisar [sic] os documentos 

historicos [sic passim] e geographicos [sic passim] interessantes à 

história do Brazil [sic]. 

 A Sociedade Auxiliadora34 como mãi [sic] do Instituto Historico 

[sic passim] e Geographico [sic passim], facilitará todos os meios a seu 

alcance, de que possa precisar esta filha que também de sua parte 

concorrerá com todas as suas faculdades, para sua maior glória e 

prosperidade; ficando por isso em commum [sic] os archivos [sic] e 

bibliotecas, tanto de uma como de outra sociedade.  

 O Instituto abrirá correspondência com o Instituto Historico [sic 

passim] de Pariz [sic], ao qual remettera [sic] todos os documentos da 

sua instalação; e assim tambem [sic] com outros da mesma natureza em 

nações estrangeiras: e procurará ramificar-se nas províncias do Império. 

(RIHGB, 1839, p. 6 – 7)  

 

Na perspectiva de Rodrigues (1978), procurar os documentos, coligi-los, 

classificá-los e publicá-los era a mais perfeita e atual regra de metodologia histórica 

imposta aos membros do IHGB. Sendo assim, de acordo com o intelectual, desde o início 

os historiadores brasileiros sabiam o que se devia entender e fazer em relação à História 

                                                           
34 Refere-se à Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, sociedade que deu origem ao IHGB. 
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e que, se acasos e descaminhos fizeram com que saíssem desse caminho traçado 

inicialmente, a culpa não deveria ser colocada nos idealizadores do Instituto, que estavam 

à época de sua criação, em diálogo com o que vinha ocorrendo no mundo. 

Portanto, é enfático ao afirmar que “a pesquisa histórica brasileira nasceu, pois, 

com o próprio aparecimento do Instituto” (RODRIGUES, 1978, p. 37). Rodrigues aponta 

que, certamente, antes alguns estudiosos já haviam caminhado para a pesquisa, deixando 

de lado a velha compilação que estava em uso naquele período. “Mas se o método 

histórico baseia-se essencialmente na consulta às fontes escritas originais e nas tarefas 

críticas auxiliares, então, não há como negar que os fundadores do Instituto Histórico, 

deram ao seu trabalho, desde o início, uma orientação impecável (1978, p. 38). 

Pela carga da escrita de Rodrigues acerca do IHGB, notamos algo semelhante com 

o que fizera em relação a Varnhagen, localizando-o como um intelectual de seu tempo, 

que pensou, pesquisou e escreveu de acordo com as imposições de seu tempo, sem 

abandonar suas ideologias e julgamentos, colocando-o como um disciplinado e correto 

intelectual que figura em um importante lugar na nossa história. Evidentemente, não o 

poupou de críticas e soube reconhecer tudo isso na figura de Varhangen, todavia, mesmo 

apontando a ruptura que ocorre entre a metodologia histórica, apontada como atrasada, a 

de Varhangen, e como moderna, a de Capistrano, um exemplo a ser seguido pela 

sofisticação de seus métodos, Rodrigues mantém Varhangen em um local que merece 

consideração. 

Pensamos a partir do que aponta Campos (2016, p. 79), falando do debate acerca 

da natureza da ideia de História existente no Brasil no século XIX e sua relação com as 

concepções de tradicional e moderno:35 

[...] Francisco Adolfo de Varnhagen (1816 – 1878) foi tomado muitas 

vezes como o duplo do Instituto, portador de uma concepção de história 

que seria também a do grêmio fundado em 1838. João Capistrano de 

Abreu (1853 – 1927), por sua vez, é de maneira geral considerado o 

historiador que se afastou da concepção tradicional presente no IHGB 

e nas obras de Varnhagen, sendo a encarnação do ideal moderno de 

história (CAMPOS, 2016, p. 80). 

 

A posição de Rodrigues em relação ao IHGB gira em torno do que fora acima 

exposto. Rodrigues ao se referir ao IHGB pontua o nascimento da pesquisa aos moldes 

de Varhangen, a consulta as fontes originais e as tarefas críticas auxiliares. 

                                                           
35 A esse respeito, em relação ao que compreendemos como uma busca pelo moderno, na obra de Rodrigues, 

discutiremos no capítulo 3, no primeiro tópico. 



69 
 

Rodrigues (1965b) considerava que a historiografia, para servir a sua geração, 

deveria restaurar a conexão entre o passado e o presente e, para isso, deveria encarar as 

complexidades da hora, estudando temas novos e voltando-se aos antigos, não só a luz de 

teorias interpretativas diferentes, mas, também revelando o conteúdo mais significativo 

para as atuais gerações, porque, de acordo com ele, a história não pertence a outra geração. 

A História pertence à sua própria geração.  

Ainda de acordo com Rodrigues (1969), o historiador não pode assumir uma 

postura passiva diante do documento; se a postura não for criadora, ao menos que seja 

recriadora; ele aponta a prisão eterna de um documento como um terrorismo 

metodológico, sem a compreensão dos fins da atividade humana.  

Contraponto aos ideais norteadores do IHGB, Rodrigues é incisivo ao afirmar que 

“o trabalho histórico não se esgota na procura, descoberta, exame e crítica do documento” 

(1969, p. 419). Após apurada a autenticidade e a veracidade do documento, o historiador 

começa uma tarefa muita mais difícil, que é compreender a significação daquele material, 

para, dessa maneira, elaborar a síntese e escrever a narração. O historiador deve extrair 

do texto histórico a “plenitude da vida que foi e que permanece nas formas presentes” 

(1969, p. 419). Precisa compreender o acontecimento, pensar e sentir a grandeza:  

Deste modo, ele não se pode aprisionar ao sentido gramatical e literal 

dos textos, aceitando sem restrições a velha lição de que estes nada 

deixam ao arbítrio do historiador, pois a história já está escrita em textos 

autênticos, nos quais não há incerteza (RODRIGUES, 1969, p. 419). 

 

Nossa intenção não é colocar Rodrigues na posição de um intelectual contraditório 

em suas ideias; ao contrário, como ele mesmo apontou (1978), nenhum historiador, por 

mais letrado que seja, deve ser seguido cegamente. Nossa intenção é apontar que o mesmo 

movimento que percebemos em relação a Varnhagen e Capistrano, também percebemos 

em Rodrigues com relação ao IHGB. Ele reconhece a grande importância do Instituto e 

de suas seções estaduais,36 enquanto Institutos que acompanham modelos estrangeiros e, 

inauguram uma etapa metodológica de pesquisa na historiografia brasileira que não 

existia até então. Suas falas em relação ao IHGB refletem uma ligação com a forma como 

Varnhagen produziu história, e todas as suas falas do ideal de como a historiografia 

deveria ser, refletem ao moderno, que apontamos na figura de Capistrano. 

                                                           
36 “[...] coube ao Instituto Histórico Brasileiro e aos Institutos Históricos estaduais e aos seus membros 

iniciar a pesquisa histórica e lançar os fundamentos de um sistema de investigação.” (RODRIGUES, 1978, 

p. 41) 
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2.4 Dialogando com os mestres: de Varnhagen a Capistrano 

 

Como já mencionamos ao longo do texto, pensamos em Rodrigues enquanto um 

intelectual em diálogo com outros intelectuais, evidentemente. Todavia e tendo em vista 

o cunho da proposta desse trabalho, que é tentar mostrar uma concepção de história na 

obra de Rodrigues, elegemos para tratar desse diálogo, as duas personagens que aparecem 

no título deste sub-capítulo como centrais na trama honoriana. 

O objetivo desse tópico é analisar como Rodrigues via as obras de Varnhagen e 

Capistrano, uma em relação à outra e, tentar demonstrar como elas estão, sob a nossa 

perspectiva em diálogo constante com o que Rodrigues veio a produzir ao longo de sua 

vida. 

Em uma conferência proferida em 14 de dezembro de 196637, no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, cujo título era: “Varnhagen, Mestre da História Geral 

do Brasil”, Rodrigues afirmou que Varnhagen “sobrepujou, em sua época, como 

historiador, todos os seus contemporâneos” (1970, p. 123), e que continuou após sua 

morte, até o momento no qual escrevera, como o historiador incomparável do Brasil. 

De acordo com Rodrigues, essa qualidade de ser incomparável deve-se à vasta 

pesquisa que realizou e dos fatos que foram revelados com isso, pela publicação de 

inéditos que promoveu, pela perseverança com a qual trilhou os caminhos da história 

brasileira que ainda eram inexplorados. Para Rodrigues, Varnhagen e sua obra 

representam para a sua época um avanço historiográfico e uma nova forma de consciência 

nacional:  

Na sua época, ninguém fizera tanto e tão bem simultaneamente na 

história geral e parcial. Antes dele, faltava ao Brasil, a consciência de 

sua História, no mais largo período da sua formação. É neste sentido 

que Varnhagen é incomparável. A consciência histórica que inspira e 

estimula a consciência nacional, não é, [...] meramente reprodutiva. 

(RODRIGUES, 1970, p. 123 – 124) 

 

Rodrigues via em Varnhagen aquilo que levou para a sua própria obra e luta, o 

fazer da história em busca de uma consciência que possuísse uma força presente e 

formadora de futuro. Nenhum historiador, como aponta Rodrigues, contribuíra dessa 

maneira para a História do Brasil, em seu tempo, como Varnhagen. Ele afirma ainda que 

                                                           
37 Foi publicada pela primeira vez na RIHGB em 1967 e, posteriormente incorporada ao livro História e 

Historiadores de 1970, portanto nossa referência virá do ano de publicação desse livro. 
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os que o antecederam, fizeram boas pesquisas, com dados relevantes, mas que lhes faltava 

muito para se assemelharem ao grande mestre. 

Entre os inferiores e iguais, Varnhagen paira como um modelo de 

equilíbrio de todas as virtudes e exigências da historiografia. E foi, 

provavelmente, este conjunto de faculdades que lhe permitiu a obra 

geral e complementar mais vultuosa e positiva da historiografia 

brasileira. E a prova deste seu sucesso é a atração que sempre exerceu 

sobre todos os historiadores brasileiros. Ninguém pode graduar-se em 

História do Brasil, sem ter lido Varnhagen (RODRIGUES, 1970, p. 

124). 

 

De maneira inicial, pode-se perceber como Rodrigues vê a presença de Varnhagen 

na historiografia brasileira. Essa é a principal razão de elencarmos nesse tópico a relação 

entre os dois, que ficará mais clara um pouco mais à frente, quando abordarmos 

Capistrano de Abreu. Percebemos na obra de Rodrigues um diálogo especialmente 

frutífero com esses dois intelectuais.38 Rodrigues os leu, estudou, analisou, interpretou e 

fez o que de melhor apresenta ao longo de sua obra estabeleceu diálogos. 

Rodrigues não apenas elogiou Varnhagen – o que não é típico de sua escrita –, há 

críticas também ao seu trabalho, no qual via uma interpretação conservadora em relação 

a interpretação de Capistrano e em demasia aportuguesada do passado colonial do Brasil. 

O que Temístocles Cesar (2018) afirma ser algo um tanto comum entre os comentadores 

de Varnhagen, muitos chamavam-no de bajulador, pelo fato de ter se declarado 

abertamente monarquista incondicional nas correspondências que trocou com o 

imperador, da mesma maneira que deixou isso claro no interior de sua obra.  

Para Temístocles (2018) o imperador tornou-se o “protetor” de Varnhagen, o que 

corrobora não apenas a perspectiva de Rodrigues sobre Varnhagen, apontando-o muito 

mais próximo ao período colonial e, em muitos aspectos preso a esse período, mas 

também a nossa ao perceber na escrita de Rodrigues sobre ele, essa sendo uma das 

principais críticas. 

Entre 1854-1857, Varnhagen publicou sua célebre obra História geral do Brasil, 

que de acordo com Rodrigues (1969), era, até aquele momento, a obra que reunia o maior 

número de fatos acerca de eventos da história do Brasil. No entanto o plano da obra não 

                                                           
38 Como já discutimos, o diálogo de Rodrigues com intelectuais e com a obra de historiadores brasileiros e 

estrangeiros foi imenso. Não podendo dessa maneira limitar seu pensamento a uma linha específica, pois 

ele dialogou com Hegel, Rickert, Meyer, Croce, Collingwood, Marx, Toynbee, Dilthey, Capistrano, 

Taunay, Varnhagen e Rodolfo Garcia dentre inúmeros outros. Toda a sua obra é permeada por esse 

intercâmbio de saberes.  
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trazia nenhuma novidade em matéria de periodização; as linhas gerais e que davam corpo 

à obra traziam as mesmas marcas que os antigos clássicos, dividindo a história em 

décadas: 

Se é verdade que ele não se limitou à pura narração dos fatos políticos 

ou a história biográfica dos mandões e procurou ocupar-se 

principalmente dos fatos mais em relação com o verdadeiro 

desenvolvimento da civilização do país, como ele mesmo escreveu no 

Prólogo da obra também é certo que foi incapaz de compreender os 

fatos, de reuni-los, agrupá-los, relacioná-los em periódicos 

característicos (RODRIGUES, 1969, p. 132). 

 

Nesse sentido, pontua Rodrigues, o método que Varnhagen utilizou foi 

praticamente o de realizar investigações materiais dos fatos, sem uma capacidade maior 

de apresentá-los dentro de um esquema ou de uma sistemática classificatória. Vai em 

Capistrano para ancorar seu argumento: 

Como disse Capistrano de Abreu, Varnhagen soube escavar 

documentos, demonstrar-lhes a autenticidade, solver enigmas, 

desvendar mistérios, revelar uma multidão de fatos. Compreender, 

porém, tais fatos em suas origens, em sua ligação com outros mais 

amplos e radicais de que dimanam, generalizar as ações e formular-lhes 

a teoria, não conseguiu nem consegui-lo-ia (RODRIGUES, 1969, p. 

133). 

 

Rodrigues (1982), mesmo com esses apontamentos que faz de Varnhagen, analisa-

o sob uma perspectiva diferente da de outros críticos. Em relação à questão do 

julgamento, de que tratamos no início deste capítulo, ele escreve: “Varnhagen [...] exerce, 

como nos demais – livros e textos –, com o maior rigor seu julgamento histórico sobre as 

personalidades” (RODRIGUES, 1982, p. 208). Como Rodrigues trata essa questão do 

julgamento na História?  

É crucial tentarmos entender como ele compreende essa operação historiográfica 

em Varnhagen. De acordo com Géssica Gaio (2018), para Rodrigues, a capacidade de 

elaborar um julgamento está associada, por um lado, a um arcabouço crítico que somente 

o historiador que dominar as fontes e os fatos acerca do acontecimento em questão poderá 

fazer, somente aquele que for capaz de estabelecer conexões entre os vestígios. Para 

Rodrigues, o historiador também é movido por seus costumes, ideias, perspectiva de 

mundo, preferência políticas e etc., sendo assim, seu julgamento não está livre desses 

aspectos. 
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  O horror de Varnhagen a todo inconformismo (1982, p. 217), fosse ele mais 

rebelde ou não, colocando-os como anarquismo, condenando os princípios democráticos 

republicanos bem como sua condenação aos movimentos revolucionários, sua repulsa às 

ideias de Frei Caneca, guiaram e sustentaram princípios norteadores e centrais de sua 

obra, marcado pelo oficialismo, colonialismo e a rejeição do nacionalismo caboclo. O 

contexto social da ideologia e da obra de Varnhagen são extremamente limitadores. 

Isso ocorre de acordo com Rodrigues (1969), porque a historiografia brasileira é 

um espelho de sua própria história e, como outros ramos do pensamento e da atividade 

humana, está inegavelmente integrada à sociedade da qual faz parte. Portanto, há uma 

estreita conexão entre a historiografia de um período e as características e predileções de 

uma sociedade.  

A historiografia brasileira, expressão de sua história, representava até 

há pouco, e ainda representa em significativa proporção, a sociedade 

velha e arcaica [...] e por isso se dedicava tão esmagadoramente à 

história colonial, expressão do seu apego as tradições e à cultura luso-

brasileiras, forma de concepção histórico-filosófica de sua 

personalidade básica e de seu caráter social (RODRIGUES, 1969, p. 

32). 

 

Rodrigues não desqualifica a obra de Varnhagen por essas questões, mas aponta 

limites em sua escrita, decorrentes de seu tempo e de sua ideologia, que era a ideologia 

predominante no período. Ele não coloca a ideologia como um impedimento à 

(re)construção do passado pelo historiador, mas sim como um elemento constitutivo de 

sua visão dos acontecimentos desse passado. Sendo assim, Rodrigues reconhece a 

ideologia limitadora de Varnhagen, que limita seu horizonte analítico, não por falsear ou 

esconder a verdade, mas porque representa um grupo social bastante restrito em seus 

interesses. 

Conforme aponta Rodrigues (1970), quem ler a História Geral do Brasil, de 

Varnhagen verá que a obra não foge à verdade de que no Brasil o grande problema foi 

sempre “garantir e assegurar a maioria contra os abusos e os excessos da minoria” 

(RODRIGUES, 1970, p. 129). Perseguições religiosas e políticas, discriminações raciais, 

absolutismo, censura, falta de imprensa e de ensino. E, todos esses aspectos de uma 

sociedade, descritos na obra de um conservador, merecem atenção. 

Esse longo e tortuoso passado colonial da História do Brasil não foi escondido ou 

descrito de forma velada por Varnhagen:  
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As mazelas vão aparecendo aos poucos, e muitas vezes não são 

consideradas como tais, pois em matéria de índios e negros, por 

exemplo, Varnhagen aceita como lícita a escravatura e desde 1849, no 

Memorial Orgânico acha que “não temos outro recurso, para não 

estarmos à espera que eles (os índios) queiram civilizar-se, do que o de 

declarar a guerra aos que não resolvam a submeter-se e ocupar pela 

força essas terras pingues que estão roubando a civilização 

(RODRIGUES, 1970, p. 129). 

 

Os avanços e recuos das políticas indígenas portuguesas mereceram sempre a 

reprovação de Varnhagen, bem como as insurreições negras. Mas conforme apontamos 

acima, quanto ao contexto, a opinião dele não era isolada, “mas representativa da política 

colonial portuguesa dominante, como da época em que escrevia” (RODRIGUES, 1970, 

p. 130). 

Nesse processo de julgamento, sob a perspectiva de Rodrigues, Varnhagen o fazia 

em dois momentos: um epistemológico, ao criticar as fontes e os vestígios do passado, da 

mesma maneira que a historiografia e sua disposição; e o outro momento, o ideológico, 

fazendo com que operasse sua análise a partir de uma visão carregada com o peso de seu 

próprio pertencimento histórico, seu local de fala, sua interação com os leitores. 

Mas é interessante ressaltar que Rodrigues (1970) não vê essa questão ideológica 

da obra de Varnhagen como um problema, ele aponta que, apesar de divergir do grande 

Mestre, admira esse julgamento histórico que ele faz, julgar a todos e tudo, distribuindo 

prêmios e menções honrosas, atribuindo qualificações, tudo isso sem nenhum embaraço. 

Sendo assim, para Rodrigues, Varnhagen podia até errar, e errou, mas julgava com suas 

convicções e concepções de mundo. 

Da mesma forma que Capistrano de Abreu fez no necrológio de Varnhagen, em 

1878, Rodrigues também reconhece o extraordinário trabalho realizado pelo Visconde de 

Porto Seguro, uma referência crucial para quem se dedica a pensar a historiografia 

brasileira, mas, pode-se notar na obra de Rodrigues, uma filiação com a historiografia de 

Capistrano de Abreu. E, então, o que cabe questionar é se Capistrano representou uma 

renovação para a historiografia brasileira. Nosso questionamento acerca de Capistrano se 

dá na medida em que ele deve ser feito em relação a Rodrigues, não apenas pelo seu 

assumido apreço por Capistrano e consequentemente ver nele um exemplo de intelectual, 

mas por pensar a concepção de história de Rodrigues buscando sempre colocar a história 

e seu principal agente de transmissão para a sociedade, o historiador, como um campo e 

um profissional, capazes de transformar a sociedade, não limitando-se apenas a meras 
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descrições conservadoras, como as que fazia Varnhagen, mas indo além, como fez 

Capistrano. 

Para Capistrano, a preocupação com temas como as bandeiras, as minas, as 

estradas e a criação de gado indicariam que ele atribuíra um outro enredo à história do 

Brasil: não mais o da formação do Estado imperial, mas o da formação do território e do 

sentimento nacional. Ele teria abandonado a história político-administrativa por uma 

história econômica e social. 

Capistrano, como um verdadeiro historiador, era sensível ao espírito do 

fato. A história não é somente uma questão de fato, ela exige 

imaginação que penetre o motivo da ação, que sinta a emoção já sentida, 

que viva o orgulho ou a humilhação já provadas. Ser desapaixonado é 

perder alguma verdade vital do fato; é impedir-se de reviver a emoção 

e o pensamento dos que lutaram, trabalharam e pensaram 

(RODRIGUES, 1965b, p. 46 – 47). 

 

Pode parecer sentimental em demasia a forma como Rodrigues refere-se a 

Capistrano, mas ao longo de sua obra fica nítida a admiração que ele nutre por ele. Como 

afirma Marques: “José Honório não é dos mais coerentes em suas citações, com exceção 

da admiração inabalável por Capistrano de Abreu, a maioria dos historiadores que estudou 

foi vítima de seus refluxos de humor” (2000, p. 24). 

Para Rodrigues, a pesquisa incansável, a formação teórica, as qualidades 

especiais, a imaginação criadora, as faculdades novas e o estilo deram a Capistrano um 

destaque incomparável na sua época, e entre os de sua geração fez pesquisa documental, 

aquisição de fatos, edição crítica de textos históricos. 

Os Caminhos Antigos e o Povoamento do Brasil (1899), de acordo com 

Rodrigues, renovou todo o método e o espírito da historiografia brasileira. Isso em função 

de sua metodologia crítica aplicada à pesquisa, das bases teóricas fundamentadas e de 

uma revisão que trazia uma maneira inovadora de se ver a história do Brasil. Sendo assim, 

Capistrano de Abreu figurava como o pioneiro da renovação histórica no Brasil: 

Ao estudar a ocidentalização do Brasil, estava particularmente 

interessado em achar aquilo que a distinguia da velha civilização 

europeia. O sertão e o caminho são ilustrações dos processos de 

desenvolvimento da história brasileira. O verdadeiro ponto de vista da 

história do Brasil não é a costa atlântica, mas o sertão e o caminho que 

a ele conduzem e o articulam com o Governo Geral. No processo de 

transformar o sertão, o colono a princípio se barbariza e depois ele 

próprio e o sertão se alteram e, nesta mudança, cria-se 

uma nova personalidade, que é distintamente brasileira. O papel do 

sertão e dos caminhos, entrevisto agora pela primeira vez, modificou 

profundamente o escrito e a metodologia históricas no Brasil. A história 
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do Brasil colonial não era só a da colonização da costa atlântica, mas a 

expansão pela terra, livre ou ocupada por indígenas (RODRIGUES, 

1965b, p. 50). 

 

A história das sesmarias, dos bandeirantes, das minas, das municipalidades, dos 

jesuítas são partes que sofreram vasto alargamento de perspectiva. A historiografia 

brasileira enriqueceu-se graças à sua formação e a novos conceitos. O conceito de cultura 

substitui o de raça; seus estudos indígenas renovaram nossa etnografia. Segundo 

Rodrigues, “a importância da história social e dos costumes aparece pela primeira vez nos 

Capítulos” (RODRIGUES, 1965b, p. 49). 

Capistrano sempre soube valorizar as contribuições de cada região para a 

formação do Brasil, nunca foi um historiador regional. Afirma Rodrigues, sem pestanejar, 

que crítica e claridade, competência e sobriedade, probidade e erudição completam e 

formam a qualidade dos espíritos dos trabalhos de Capistrano: 

Os Caminhos Antigos e o Povoamento do Brasil são de 1899. A 

Fronteira na História Americana é de 1893. Capistrano, [...] com um 

ensaio, renovou todo o método e o espírito da historiografia brasileira. 

Enquanto os Caminhos Antigos representavam um livro para 

estudiosos, a edição da História Geral do Brasil de Varnhagen e a da 

História do Brasil de Frei Vicente do Salvador são uma conversa para 

eruditos, o mais sério e o mais perfeito exemplo de crítica histórica, 

com todo o rigor da metodologia alemã. Em 1907, quando já haviam 

sido publicados os Caminhos Antigos, os Capítulos de História 

Colonial e a 3.ª edição da História Geral de Varnhagen (1.º vol.), 

Capistrano de Abreu era reputado a mais incontrastável autoridade da 

história pátria (RODRIGUES, 1965b, p. 51). 

 

Rebeca Gontijo (2013) se debruçou sobre a vida e obra de Capistrano de Abreu, 

traçando um trajeto em que aponta, desde o início, como ocorre a constituição do que ela 

chama de “homens de letras”, constituindo-se pelo ato de homenagear os mortos célebres, 

em eventos organizados pelas instituições artísticas e culturais do Império, seguindo a 

lógica das academias europeias do século XVIII. Com isso, Gontijo aponta que o IHGB 

se destacava na construção dessa figura do “homem de letras”, cujas ideias de cultura e 

nação eram sempre associadas, materializando dessa maneira, uma ideia de “Brasil 

culto”. 

A obra de Capistrano de Abreu pode ser colocada ao lado de outras que estavam 

em meio ao movimento de (re)descoberta do Brasil, iniciado ainda no século XIX, que 

prolongou-se pelo menos até 1950, despertando nos pesquisadores o interesse pelo 

interior do país, até então com populações desconhecidas e vastas regiões. São os escritos 

desse interior do Brasil que sustentaram a criação de uma noção de consciência nacional, 
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a partir de uma definição, que outrora era inexistente, do que eram o Brasil e os brasileiros 

(GONTIJO, 2013, p. 73). 

No início da República predominava a ideia de que uma verdadeira conquista do 

território só poderia de fato ocorrer diante de um conhecimento real e científico do país. 

Para Rodrigues (1953), o papel do sertão e dos caminhos modificaram profundamente o 

escrito e a metodologia histórica no Brasil. Portanto, nessa conjuntura, o estudo e o ensino 

da história e da geografia se afirmaram enquanto necessidade estratégica. Juntamente à 

demanda por patriotismo e ao esforço pela demarcação de campos de conhecimento, o 

problema da escrita da história se impunha:  

O historiador, embora pudesse desenvolver estudos dos mais diversos, 

deveria ser capaz de produzir um tipo particular de escrita, capaz de 

distingui-los de outros “homens de letras”. Método e narrativa que, 

associados, favoreceriam a distinção entre história e literatura. 

Aproximando-se da sociologia, a história deveria tornar-se mais 

científica (GONTIJO, 2013, p. 77). 

 

De acordo com Rodrigues (1965b, p. 52), é na novidade desse princípio e na 

imensa energia com que soube mantê-lo que está o mérito social e incomparável do 

historiador cearense: “Capistrano foi a mais lúcida consciência da historiografia 

brasileira” (ibdem, p. 53). 

Evidentemente, ao longo de toda a obra de Rodrigues, há muito conteúdo ligado 

tanto a Varnhagen quanto a Capistrano. Estabelecer a totalidade da relação entre eles, 

com seus detalhes, concordâncias e discordâncias, proximidades e afastamentos, seria 

campo para um único trabalho investigativo e de grande fôlego. Portanto, acreditamos 

que, com o que fora aqui exposto, podemos dar uma ideia geral de como é essa relação e 

estabelecer qual é nossa intenção. 

A intenção aqui é demonstrar o que compreendemos como um desejo de 

Rodrigues de que a historiografia brasileira passasse por essa transição que ele conseguiu 

apontar em sua obra, tal como fora de Varnhagen a Capistrano. Todavia, era necessário 

ir além ainda de Capistrano; era necessário passar por uma reforma que fosse desde a 

concepção teórica das metodologias dos estudos históricos; para que isso fosse refletido 

na maneira como se fazia a historiografia brasileira e, consequentemente, isso fosse 

transmitido para a sociedade, por via da educação de qualidade com professores com 

formação em universidades de excelência.  
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Acreditamos que o fato de Rodrigues ter se debruçado no estudo das obras de 

Varnhagen e Capistrano esteja diretamente ligado ao seu interesse pela historiografia. 

Não é apenas um diálogo estabelecidos entres autores. Isso ele fizera com inúmeros outros 

ao longo de sua obra, tais como, pensando em autores nacionais, Rodolfo Garcia, Afonso 

Taunay e Gilberto Freire, e estrangeiros, Hegel, Huizinga, Weber etc.  

Consideramos que, para Rodrigues, Capistrano de Abreu fora um mestre, uma 

referência permanente, para além de sua direção na Sociedade Capistrano de Abreu 

(1927-1969).39 Ele foi norteador na construção do seu projeto historiográfico. Da mesma 

maneira que Capistrano fez prefácios e anotações da obra de Varnhagen, Rodrigues fora 

anotador e prefaciador de grande parte da obra de Capistrano, a partir de 1954; editou as 

Correspondências e Ensaios e Estudos de Capistrano de Abreu; escreveu artigos 

destinados ao historiador, além das citações recorrentes a ele, que são para nós uma 

maneira de justificar e corroborar suas próprias propostas. 

Quando falamos acima da transição do método histórico de Varnhagen para o 

método de Capistrano, isto está ligado ao fato de enxergarmos nas palavras de Rodrigues, 

uma admiração grande por Varnhagen e, apesar das críticas ao conservadorismo e sua 

postura firme em seu tempo marcando sua obra com a ideologia de seu contexto, 

Rodrigues ainda aponta sua obra como célebre e digna de atenção para aqueles que 

almejam estudar a História do Brasil. 

No entanto, percebemos que é em Capistrano que ele vê um verdadeiro Mestre, 

um historiador que revolucionou os métodos historiográficos brasileiros e, começara a 

constituir uma história crítica e analítica, para além da mera descrição causal dos 

acontecimentos do passado. 

O Necrológio de Varnhagen, escrito por Capistrano em 1878, é apontado por 

Rodrigues como o texto inaugural de uma reflexão acerca da escrita da História no Brasil, 

apresentando considerações acerca dos escritos históricos produzidos durante o século 

                                                           
39 “A Sociedade Capistrano de Abreu (1927 – 1969) foi criada por um grupo de notáveis polígrafos que 

transitavam entre os mundos da política e das letras, cujas fronteiras são difíceis de delimitar. Os fundadores 

eram amigos, admiradores e discípulos do historiador, que com ele conviveram pessoalmente ou através de 

constante troca de cartas. Planejada pouco antes da morte de Capistrano, ganhou vida pouco depois. 

Diferenciando-se das academias de ciências, artes e letras, a Sociedade foi planejada de acordo com o molde 

das instituições empenhadas em divulgar a obra de seu patrono e, também, em promover seu culto. Mais 

exatamente, os objetivos eram: guardar e conservar sua biblioteca e seu arquivo documental; promover a 

publicação de seus trabalhos inéditos, incluindo sua correspondência; e reeditar suas obras. Como extensão 

do culto, também visava traduzir e publicar textos de viajantes estrangeiros sobre o Brasil, assim como 

trabalhos e documentos relativos a temas nacionais, além de premiar estudos sobre a história, a etnologia e 

a linguística brasileira” (GONTIJO, 2013, p. 82). 
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XIX e estabelecendo os rumos que a disciplina histórica deveria tomar. Nesse sentido, 

percebemos que Rodrigues não desejou ficar atrás de Capistrano. Com tom assertivo, sua 

obra é permeada com suas preocupações acerca dos rumos da historiografia no Brasil, 

apontando a importância dos historiadores compreenderem a função social da História e, 

assim, a função que deveria orientar sua escrita. 

Dessa maneira, acreditamos que o exemplo de historiador que Rodrigues desejava 

para o país deveria seguir a tradição do descobridor de fontes, que teve início com 

Varnhagen, mas que encontrara em Capistrano traços que são modernos, que alinham a 

compilação às críticas dos vestígios do passado. E o ir além a que nos referimos 

anteriormente, após a descoberta e crítica das fontes, nos leva diretamente a construção 

da narrativa, que sob a concepção de história de Rodrigues se dá justamente com a 

formação de um profissional qualificado desde a sua formação como pesquisador e 

professor na universidade, e que possuíssem capacidade para ministrar aulas para o nível 

superior e para o nível básico, esse seria o principal mecanismo difusor e de construção 

de uma consciência histórica e nacional. 

Acreditamos que Rodrigues seja o espelho dessa transição historiagráfica. De 

acordo com Glezer (1976), Rodrigues utiliza conceitos de cunho descritivo tanto em suas 

obras de conteúdo informativo histórico e bibliográfico, quanto nas que fazem referência 

à história da historiografia e ao cunho formativo metodológico. 

Podemos perceber isso em algumas obras, como a já mencionada aqui Civilização 

Holandesa no Brasil (1937), em cujo início ele aponta o seu intuito:  

É esse o plano que orienta esta obra. Além da bibliografia geral sobre a 

colonização holandesa do Brasil, cada capítulo será seguido de um 

aparato bibliográfico sobre o assunto versado. [...] Reconstruir o 

ambiente histórico-social, estudando as condições econômicas 

determinantes, os elementos raciais, culturais e linguísticos que 

concorreram para definir o referido momento histórico (RODRIGUES, 

1937, p. 5). 

 

Ao longo da obra, rica em detalhes e descrições, como modelos de casas e bairros 

criados pelos holandeses, em comparação aos criados pelos portugueses, podemos ver 

uma narração erudita dos fatos, mas sem conceitos norteadores, hipóteses de trabalho e 

conclusão.   

Ainda de acordo com Glezer (1976), as principais características das obras de 

nível descritivo são a figura de Rodrigues alheia à obra e sua não participação na 

apresentação do estudo, o afastamento como indivíduo de todo processo criativo, 
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tomando uma forma de escrita em que praticamente deixa que as informações históricas 

falem por si: 

A partir de certo momento, que podemos marcar cronologicamente, ou 

seja, a partir das obras editadas em 1957, constatamos o aparecimento 

de conceitos analíticos, em obras de conteúdo formativo e 

interpretativo. Estas abrangem 8 volumes das obras publicadas em 

veículos autônomos, cerca de 34% do total deles, e são as seguintes: 

Teoria da história do Brasil, segunda e terceira edições; Brasil e África: 

outro horizonte; Aspirações nacionais; Conciliação e reforma; História 

e historiadores; Interesse nacional e política externa; Vida e história e 

A pesquisa histórica no Brasil, segunda edição (GLEZER, 1976, p. 67 

- 68). 

 

No prefácio de Teoria da história do Brasil, Rodrigues afirma que o intuito da 

obra seria pedagógico; oferecer aos estudantes de história geral e do Brasil, bem como 

aos professores secundários, uma visão de conjunto dos principais problemas da 

metodologia brasileira, informando que fora o mais seguro e exato possível, “[...] uma 

simples introdução à história e à pesquisa histórica no Brasil, e, por isso mesmo, um guia, 

um roteiro de problemas” (1969, p. 14).  

Informa também que o projeto teve por base obras clássicas e que “O capítulo 

sobre - Os vários tipos de história -, sugerido pelo curso do professor Charles Cole, da 

Universidade de Colúmbia, é quase que simplesmente bibliográfico” (Ibidem, p.15). Ao 

longo de todo o prefácio, Rodrigues deixa claro que está ciente de que trata-se de um 

trabalho que está longe de ser perfeito e não ter falhas. 

No prefácio da segunda edição da obra, de 1957, Rodrigues já aponta os erros da 

primeira edição, informando que a obra seria reeditada para atender as críticas e 

observações que foram feitas pelos estudiosos e o público leitor mais informado e 

exigente, preparados pelas universidades. 

Informa que nessa edição fez-se uma melhor distribuição da matéria do livro e 

foram acrescidos novos capítulos que esclarecem aspectos que não foram examinados na 

edição anterior. Por exemplo, em caso de substituição, o capítulo que na edição de 1949 

chama-se “A significação dos estudos históricos”, nessa edição e nas que seguem, recebe 

o nome de “Os problemas da história e as tarefas do historiador”, já demonstrando um 

controle maior de Rodrigues quanto à generalização dos estudos históricos, da primeira 

edição. 
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Francisco Iglésias40, ao referir-se à primeira edição de Teoria da História do 

Brasil, diz que “dedica-se longo tratamento à descoberta dos fatos e talvez exagere a 

“toilette dos documentos”, resultando não só numa centralização de um aspecto, como 

numa desarmonia dos capítulos” (RODRIGUES, 1969, p.18). Isso é exposto por 

Rodrigues no prefácio da 2ª edição. Rodrigues já aparece bem consciente dos erros 

anteriores e sempre muito receptivo às críticas, usando-as para melhorar sua obra. 

A partir desse momento, é possível notar a escrita de Rodrigues de forma menos 

descritiva e mais analítica, crítica. Ele inicia o primeiro capítulo, já partir da segunda 

edição falando que “a História é dos vivos, pois ela é realidade presente, obrigatória para 

a consciência, frutífera para a experiência” (1969, p. 27). 

O prefácio da terceira edição (1969) é bem diferente dos anteriores, que possuíam 

no mínimo três páginas de explicações e introduções. Esse não ultrapassa meia página, 

apenas dando nota de acréscimos de referências e bibliografia, bem como a reiterada do 

capítulo “As fontes históricas”, para colocá-lo no livro A pesquisa histórica no Brasil, 

que é o segundo de sua obra trilogia. 

Enfim, acreditamos que Rodrigues vai demonstrando ao longo de suas reedições 

o reflexo daquilo que almejara como o exemplo do historiador para o Brasil, em 1957, 

muito mais conciso, refletindo sua experiência na Europa, encarando a História. 

Com uma concepção mais voltada para a reconstituição da história, como fizera 

em suas obras inicias quando criticava Varnhagen, mas como decorrência de uma 

problemática, mais semelhante à maneira como Capistrano pensava; demarcando as 

responsabilidades do historiador e o potencial de mudança da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 A referência ao término desse parágrafo é de Rodrigues porque foi retirada do prefácio à segunda edição 

do livro em questão, onde Rodrigues justifica o porquê de algumas mudanças estruturais na segunda edição, 

respondendo a essa observação feita por Iglésias em relação a primeira edição do livro. 
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CAPÍTULO III 

O INTELECTUAL EM COMBATE 

 

A história tem de comum com todas as outras 

ciências a necessidade de provar o historiador 

a si mesmo e a terceiros as razões em que se 

baseou seu conhecimento histórico. 

                                    José Honório Rodrigues 

 

De acordo com Marques (2000, p. 11), em Rodrigues os problemas de pesquisa 

importam para a historiografia porque a narrativa depende da documentação histórica 

enquanto fonte de conhecimento dos fatos. A realidade que é apresentada nos documentos 

são os vestígios de eventos passados que, descritos, podem e, na função do historiador, 

devem ser averiguados de acordo com o método crítico. 

Em A pesquisa Histórica no Brasil (1978), Rodrigues expõe o método crítico de 

conhecimento da realidade pela determinação de acontecimentos no estudo do 

documento. Sendo assim, preocupa-se com a definição do estatuto de documento; crítica 

histórica e fato; análises de atividades de pesquisa entre historiadores; e a idealização do 

IPH, que mencionamos no capítulo anterior.  

Acreditamos que essas preocupações, ligadas à parte do que discorremos no 

primeiro capítulo, em relação ao nacionalismo e à consciência histórica, podem ser 

estudadas como uma expressão de uma concepção de história sempre presente, um 

combate em defesa do patrimônio histórico nacional e, como veremos, seus objetivos 

declarados de auxiliar na formação dos jovens professores e historiadores brasileiros. 

 

 

3.1 Busca do moderno: a história sempre presente 

 

Ao analisar a obra de Rodrigues, ao deter-se à leitura das três obras que apontamos 

ao início como um tríptico de Rodrigues, já apontado por ele mesmo como um projeto, 

Marques percebeu que tudo o que tem importância para Rodrigues se configura no mundo 

contemporâneo, “o todo de qualquer tipo de preocupação política é presente enquanto 

história” (MARQUES, 200, p. 6). Ainda de acordo com a historiadora, o presentismo 
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encontrado na obra de Rodrigues consente que essa vasta preocupação política encontre 

consumação na escrita da história, através de uma sistemática teórico-metodológica 

colocada a serviço da história do Brasil.  

  Concordamos com essa perspectiva de Marques e também percebemos ao longo 

da obra de Rodrigues uma preocupação mais acentuada para com as questões políticas e 

sociais da história do Brasil, o que ele apresenta desde os textos acerca de Capistrano, 

afirmando (RODRIGUES, 1969, p. 34) ser com ele que se inicia a historiografia nova, 

expressão de um Brasil novo. 

Os problemas que viemos apresentando ao longo do trabalho acerca das 

preocupações de Rodrigues com questões referentes ao estado e preservação documental, 

podem ser encarados enquanto uma concepção de história como potência sempre 

presente, na qual a defesa do patrimônio histórico nacional ressalta a interferência de 

Rodrigues no processo histórico brasileiro: 

Temos assistido recentemente, nas horas difíceis da Nação, à invocação 

não dos exemplos passados, mas ao julgamento futuro da história. Esse 

apelo é, dia a dia, comum nos homens públicos brasileiros. Seria 

interessante examinar os problemas ligados a estas invocações na 

sociedade atual. Que significam na consciência moral dos homens 

privados e públicos e como refletem o apreço ou desapreço à história, 

que escusa, resgata ou redime procedimentos históricos? 

(RODRIGUES, 1969, p. 37). 

 

Rodrigues afirma que o apelo à história é um dos meios mais populares e efetivos 

de reunir apoio ou oposição ao curso de uma ação política. E o gosto pela história, de 

acordo com Hauser (1937, p. 93), naquele momento, estava vivo no Brasil. 

Quando Rodrigues propõe-se a explicar o que compreende por pesquisa histórica, 

de maneira mais clara e explícita em A pesquisa histórica no Brasil, compreendemos que 

reside nesse momento o avanço em busca do moderno, em detrimento ao que considerava, 

como exposto no capítulo anterior, os moldes de Varnhagen, tradicional e conservador. 

Para Rodrigues (1969), um documento não possui autoridade intrínseca. Ele 

contém apenas “uma informação” que não acarreta em qualquer determinação prévia do 

valor que possui. Em determinados momentos descritos, em determinados momentos 

inventados, os traços levantados na apresentação do “feito” só podem ser investigados 

enquanto testemunhos. 

Não se trata de reminiscência ritual do passado, ou sequer de uma longa linha do 

tempo na tentativa de entrelaçar dados documentais. É, antes de qualquer coisa, a 
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afirmação de procedimentos críticos, voltados para a consolidação do fato como matéria-

prima da ciência histórica, do conhecimento histórico. 

 Dessa maneira, a reconstrução histórica restringe e condiciona o acervo “útil” à 

historiografia segundo a crítica que seleciona somente as peças fidedignas e “verdadeiras” 

em suas informações. Toda documentação é importante devido à sua origem, todavia, a 

investigação histórica valoriza apenas o material credor de fé. Sendo assim, a seleção e o 

valor das informações documentais não são um dado, mas sim uma imposição do 

historiador. 

Rodrigues não considera a documentação uma autoridade histórica que produz 

história sozinha, mas o “instrumento de prova” de onde parte todo o trabalho de pesquisa, 

o que significa que, de um lado, a pesquisa histórica necessita do maior número possível 

de fontes e, do outro lado, nenhuma pesquisa esgota a capacidade informativa do acervo. 

Não se trata apenas de firmar o documento falso e o verdadeiro, mas sim de trabalhar o 

acervo enquanto fonte de informações aptas a animar sempre novas questões acerca de 

antigos fatos. 

O que interessa para Rodrigues, em sua maneira de conceber a história, é 

precisamente a abertura que a documentação pode propiciar àquele que tem pretensão de 

conhecer a realidade passada e presente. Sendo assim, sua intenção é restabelecer uma 

relação viva entre passado e presente, seguindo a perspectiva de que o processo histórico 

é contínuo e composto de presentes passados e de passados presentes. 

Tem-se portanto o encontro de duas perspectivas: a primeira nos coloca enquanto 

produtos do passado; isto é, no presente existem determinadas particularidades que são 

formas conservadas de passado; e a segunda é a de que o historiador identifica no passado 

certa hipótese de presente, ou seja: toda época possui seu próprio passado, livre do que 

no presente se conhece como seu tempo anterior, e seu próprio futuro. Dessa maneira, a 

pressuposição desta concepção de história está na questão de que a representação dos 

fatos está em investigar, simultaneamente, a conversação na vida presente dos elementos 

do passado e a unicidade de toda e qualquer época. 

De acordo com Thiago Nicodemo (2018, p. 102), a emergência dos “estudos 

brasileiros”, em relação à concepção do trabalho intelectual e dos sentidos da profissão, 

se deve ao crescente interesse sobre o Brasil no século XX e, sobretudo, ao intercâmbio 

internacional de intelectuais brasileiros, principalmente na década de 1940.   
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A ascensão do Brasil a tema de estudos especializados em um panorama 

científico nacional certamente se vincula à afirmação desses interesses 

estratégicos e políticos, já que justamente no período o país ganhou 

enorme importância na política externa do governo do presidente 

Franklin Roosevelt. Lewis Hanke41 e William Berrien42, atuando em 

nome da Hispanic Foundation, criada em 1939 e ligada à Library of 

Congress, convidaram intelectuais como Sérgio Buarque de Holanda, 

Gilberto Freyre, Rubens Borba de Moraes e José Honório Rodrigues 

[...] (NICODEMO, 2018, p. 102). 

 

No contexto da década de 1940, em decorrência de seu curso ministrado em 1943, 

nos Estados Unidos, Gilberto Freyre estabelece também novos contatos, chegando a 

publicar uma versão em inglês de Casa-Grande e Senzala e a ministrar conferências na 

Universidade de Indiana e Harvard. Sérgio Buarque de Holanda passou por inúmeras 

Universidades e pela Biblioteca do Congresso. “A circulação internacional tanto de 

Freyre quanto de Buarque lhes garantiu algum espaço na Europa do pós-guerra [...]” 

(NICODEMO, 2018, p. 103).  

Mencionando suas idas aos Estados Unidos entre 1943 e 1970, Rodrigues (1975, 

p. 235) afirma que assistiu ao nascimento e desenvolvimento dos estudos brasileiros no 

país, mas que a contribuição estrangeira não foi somente americana. De acordo com ele, 

há uma importante contribuição inglesa, alemã, francesa e até soviética. 

Nos Estados Unidos, de acordo com Rodrigues (1975), no início havia apenas o 

estudo do português ligado à seção de espanhol do departamento de Línguas Românicas. 

Estudava-se a língua como se fosse um dialeto do espanhol – e não um idioma 

independente –, um   pouco de História, nos cursos de História da América Latina. E com 

o passar do tempo foram desenvolvendo-se os estudos da língua, da história, da cultura, 

da economia brasileira, da política, mas ainda dentro dos cursos de América Latina. 

Acreditamos que é necessário compreender esse momento específico de diálogos 

e laços entre outros intelectuais de diversas áreas, como biblioteconomia e linguística, e 

suas relações com o estrangeiro. O despertar para as condições profissionais dos 

professores e pesquisadores que ocorreu no contato com os Estados Unidos do pós-guerra 

                                                           
41Lewis Hanke foi um proeminente historiador estadunidense que destacou-se por suas pesquisas 

relacionadas à Bartolomeu de Las Casas. Apontado por Nicodemo (2018) como um dos intelectuais com 

papel tutelar nessa visita de Sérgio Buarque de Holanda aos Estados Unidos, apresentando-lhe bibliotecas 

e arquivos. 
42 William Berrien foi um professor estadunidense. Junto com Rubens Borba de Morais, organizou o grande 

Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros (1949), dividido em 12 áreas que foram entregues a 

importantes intelectuais estrangeiros e brasileiros que escreveram ensaios temáticos de grande utilidade.  
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não foi exclusivamente na área da história, nesse momento cresciam os acervos, 

bibliotecas e arquivos brasileiros. 

De acordo com Nicodemo (2018, p. 105), o Manual Bibliográfico de Estudos 

Brasileiros seria um livro dedicado em sua totalidade aos livros. Para compreender seu 

significado há a necessidade de retornar para a história dos livros e das coleções acerca 

do Brasil no século XX, que tinham como intuito estabelecer determinado padrão 

científico para a compreensão e releitura do Brasil, como uma espécie de bússola. 

O Manual Bibliográfico pode ser encarado como um termômetro de 

uma mudança de diversos “contextos”. No início, na década de 1930, a 

expectativa ainda era ver o intelectual como uma espécie de artesão “da 

identidade nacional, encarregado da elaboração de narrativas capazes 

de recuperar a genealogia da nação e de reunir os brasileiros em torno 

de um passado comum em um ímpeto de estudar o Brasil como 

problema”, valorizando [...] os estudos especializados , profissionais, 

que estabelecem pontes críticas entre os impasses do presente e o estudo 

do passado (NICODEMO, 2018 p. 106). 

 

Essa percepção de atualidade, e da presença dos impasses históricos do Brasil no 

presente, foi trabalhada por Caio Prado Júnior no texto intitulado “Segundo Reinado”, no 

Manual Bibliográfico. De acordo com ele, o século XIX seria o período mais interessante 

da evolução brasileira, porque representava a transição entre o passado colônia e o 

“presente moderno”. Nesse sentido, a atualidade do passado no presente se entrecruzava 

com os objetivos da especialização e da profissionalização. 

Uma análise crítica do presente vai orientando o passado, configurando aspectos 

indispensáveis de um regime de verdade amparado no surgimento de novas instituições, 

mas principalmente em um discurso de legitimação desses fazeres. 

 De acordo com Rodrigues (1978, p. 128), o interesse pelos estudos da história do 

Brasil por parte de brasileiros e estrangeiros cresceu na medida em que se desenvolveram 

os cursos universitários e se ampliaram os quadros do professorado superior. Sendo 

assim, o historiador aponta que é natural que se reveja, de tempos em tempos, as normas 

de acesso ao uso das fontes depositadas e conservados em arquivos brasileiros, que sob a 

concepção dele, conforme viemos discutindo ao longo dos capítulos anteriores, é um dos 

maiores entraves para a uma história moderna. 

Ainda de acordo com Rodrigues, ao contrário de países como os Estados Unidos 

e Canadá, além de muitos países europeus, no Brasil, a lei e os regulamentos em relação 

à documentação tem feito é restringir esse direito, ao invés de liberá-lo: 
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A maioria das restrições se baseia nos seguintes princípios: 1) 

segurança, de difícil definição, mas sempre relacionada com a matéria 

militar, diplomática, e política nacional, ou qualquer assunto 

considerado pelo governo como contrário ao interesse nacional. 

Restrições dessa natureza são inevitáveis, mas a grande maioria dos 

estudiosos estão de acordo em que há uma tendência para exagerar o 

prazo necessário para a preservação secreta do documento. 2) O direito 

à vida privada indevassável, que se relaciona com o privilégio da 

reserva oficial (RODRIGUES, 1978, p. 129). 

 

Rodrigues compara e diz que a arquivística norte-americana de consulta e acesso 

é tão liberal quanto possível; nela fica determinado apenas que não se viole os princípios 

da segurança nacional, a proteção aos interesses públicos e a atividade do Ministério ou 

Arquivo ao qual pertencem as coleções. 

A política arquivística norte-americana, seja a dos Arquivos Nacionais, 

do Departamento de Estado ou do Exército, visa não a desencorajar, 

mas a encorajar o estudioso ao exame das fontes de informação. A 

importância dessa orientação está principalmente em que se trata de 

uma das nações mais poderosas, mais influentes de maiores 

responsabilidades nos destinos da humanidade (RODRIGUES, 1978, p. 

130 – 131). 

 

Em relação ao Brasil, nesse sentido, Rodrigues (1975) é enfático ao afirmar que 

não há política arquivística nacional e que a única maneira de corrigir a deficiência 

documental na construção de uma História é por meio da edição selecionada e autêntica 

de trechos – ou integralmente – de documentos dos respectivos arquivos.  

Portanto, com essas questões, Rodrigues vê um problema ao se fazer história 

contemporânea, porque ela corre o risco de ser superficial, de não ver a totalidade da ação 

humana em seu complexo de conexões, efeitos e motivações. O exercício da pesquisa 

histórica não deve ser entregue nas mãos de pessoas despidas de qualificações 

metodológicas e teóricas, amadores e propagandistas que, no fundo, contribuem para o 

descrédito público. Por isso, essa luta pela “modernização” da história que Rodrigues 

trava ao longo de sua vida está intimamente ligada às questões que discutiremos nos 

próximos tópicos, referindo-se aos cursos de história e à formação dos historiadores e 

professores. 

De acordo com Gontijo (2013), Rodrigues, que se autoproclamava o mais refinado 

e completo herdeiro de Capistrano de Abreu, possuía em sua trilogia, uma História da 

historiografia do Brasil, revelando profundo conhecimento e sólida erudição acerca da 

documentação brasileira e dos autores que se dedicaram à escrita da história do Brasil. 

Todavia, Gontijo (2011) considera que, quando Rodrigues, inúmeras vezes, ao longo de 
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sua obra insiste na pobreza da historiografia brasileira em relação a outros países, 

particularmente os Estados Unidos, ele demonstra um certo complexo de inferioridade.   

Mas da mesma maneira, Rodrigues chama a atenção para algumas temáticas 

importantes para tentarmos compreender sua concepção de história, como a 

“historiografia sangrenta”, onde aponta, como mencionamos anteriormente, o que chama 

de processo cruento da história do Brasil: 

A minoria dominadora criou desde a Colônia a imagem de que o povo 

brasileiro era simples, humilde, cordato, incapaz de revoltar-se. Essa 

imagem nota-se nas falas imperiais, nos relatórios ministeriais, e em 

todos os documentos oficiais. Li um sem número destas peças oficiais 

e sempre me chocou a desfaçatez com que afirmavam características de 

passividade do povo e em páginas seguintes revelavam lutas sangrentas, 

revoltas e casos planejados denunciados e abafados pela polícia 

(RODRIGUES, 1985, p. 95). 

 

Isto, agregado ao que estamos expondo desde o início em relação à tentativa de 

criar uma consciência histórica a partir do trato com os documentos, leva-nos a pensar 

em uma concepção pragmática de história, tentando sempre ampliar o terreno para 

trabalhar como um combatente: 

É pela conexão íntima entre o passado e o presente que a história possui 

incessantemente o mundo e age sobre a vida, como a vida age sobre a 

história. Assim para a história todos são vivos, os que criaram a vida e 

persistem com sua influência, e os que estão criando a vida, gerando o 

futuro. O historiador, lembra Oliveira França, lida com defuntos não 

para conhecer a morte, o passado, mas para conhecer a vida; é nela que 

ele pensa (RODRIGUES, 1969, p. 27). 

 

Na esteira desse raciocínio, quando se dedica a estudar a historiografia após a 

Independência, Rodrigues localiza na “história conservadora”, aquela feita aos moldes de 

Varnhagen, aquilo contra o que a “história combatente” deveria se insurgir.  

Cabe refletir se essa concepção de história de Rodrigues e seu combate não levou 

para a academia aquilo que o próprio historiador desprezava: as leituras sem crítica. 

Falamos nisso pensando no fato de Rodrigues ter sido um grande influenciador para 

mudanças nas grades dos cursos de história e na introdução nelas da disciplina de 

Introdução aos Estudos Históricos, além de que muitos de seus textos sobre teoria da 

história e historiografia serem lidos por universitários.  

Rodrigues qualifica Varnhagen como um historiador conservador em diversos 

momentos de sua obra, da mesma maneira que dedica um livro inteiro à Oliveira Viana, 

intitulado: A Metafísica do latifúndio: O ultra-reacionário Oliveira Viana (1978 – 
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1988)43 apontando aspectos semelhantes aos que aponta em Capistrano, em Oliveira 

Viana, portanto, é interessante pensar se a obra de Rodrigues não foi mal interpretada, 

porque sob a nossa perspectiva, em momento algum a intenção de Rodrigues é 

desencorajar a leitura de Varnhagen, Oliveira Viana ou qualquer outro intelectual que ele 

considere “conservador”. 

Rodrigues recorrentemente evidencia a importância de fazer a leitura crítica e 

diligente sobre qualquer tema, porque nenhum tema pode se esgotar. Qualquer tema pode 

sempre ser (re)interpretado e, dessa maneira, colocar a história sempre presente, 

obrigatória para a consciência e frutífera para a experiência. 

 

 

3.2 Os cursos de História 

 

Rodrigues apresenta uma escrita sempre muito ácida em relação a todos os temas 

de que trata. Todas as críticas que ele fez às grades dos cursos de humanas e como esses 

cursos preparavam o historiador para tratar da história, principalmente da história do 

Brasil, estão intimamente ligadas à concepção de história que o historiador tem. 

Desde a primeira edição de Teoria da História do Brasil (1949), Rodrigues 

debruçou-se a pensar a questão da historiografia, como demonstramos no segundo 

capítulo. Optar por pensar em termos de uma “historiografia” e não de uma “história” 

acarretava justamente o reconhecimento desse conjunto de interceções complexas entre 

o passado e o presente, que deveria se estabelecer como pressuposto para um 

conhecimento histórico viável no século XX, ao menos para aqueles historiadores que se 

sentiam profissionais. 

Sendo assim, havia a percepção de que o conhecimento universitário representaria 

uma mudança sem precedentes na elaboração de conhecimento histórico no Brasil. De 

acordo com Nicodemo (2018), do historiador mais libertário ao mais tradicional, todos 

acabam por defender, mesmo que remotamente, essa ideia em seus textos:  

A experiência dramática da guerra leva a um exame de consciência 

profundo da intelectualidade europeia que evidentemente reverbera em 

                                                           
43 Esse livro é um volume da terceira parte da obra tripla de Rodrigues: História da História do Brasil que, 

originalmente, deveria compreender três tomos com as seguintes denominações: Historiografia Colonial, 

Historiografia Nacional, Historiografia e Ideologia. Do plano original foram publicados o primeiro e o 

segundo; já o último em dois volumes, com os seguintes subtítulos: Historiografia Conservadora e A 

Metafísica do latifúndio: O ultra-reacionário Oliveira Viana. 
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todo o mundo (ou, ao menos, no mundo marcado pela cultura europeia). 

As catástrofes do século XX contribuem, portanto, para a reelaboração 

de um novo paradigma historiográfico autocrítico, preocupado em 

transformar o conhecimento, em particular, o histórico, em fator de 

modificação da realidade, uma história “ciência do presente” tal qual 

definida por Lucien Frebvre (NICODEMO, 2018, p. 91). 

 

Esse comportamento autocrítico refere-se também a uma tomada de consciência 

com condições exclusivas do conhecimento histórico, crescendo, então, uma preocupação 

com as condições sociais em que a história era então produzida. 

Rodrigues geralmente fala da situação dos cursos de humanidades, do ensino 

superior e da formação de professores de forma geral, referindo-se a todo o país. Todavia, 

achamos importante fazer um apanhando especificamente de duas Universidades, porque 

suas histórias, bem como a de seus cursos de História, estão temporalmente situadas nesse 

momento em que discute-se a reforma universitária. 

A professora Marieta de Moraes Ferreira (2012) analisou, no artigo “O ensino da 

história na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil”, a trajetória do 

curso de história da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil entre 

1939-1964/1965, dando ênfase ao período de 1955-1965, momento ao qual ocorreu o 

desmembramento dos cursos de história e geografia, até o início da reorganização das 

faculdades e institutos dessa universidade. A Faculdade Nacional de Filosofia foi um 

padrão para as outras faculdades de filosofia do país, da mesma maneira que uma 

referência para o desenvolvimento da história da educação no Brasil. 

Conforme afirma Ferreira:  

Para que possamos tratar do ensino da história na FNFi, devemos recuar 

aos projetos para a área de educação apresentados e concretizados após 

a vitória da Revolução de 1930, bem como à instalação, em 3 de 

novembro daquele ano, do governo provisório de Getúlio Vargas. Já em 

14 de novembro de 1930, foi criado o Ministério de Educação e Saúde, 

que inaugurou uma nova fase para as políticas educacionais no país. Em 

1934, após a reconstitucionalização, o Ministério da Educação foi 

entregue a Gustavo Capanema. Durante sua gestão, que se estendeu até 

1945, o órgão foi desmembrado, dando origem ao Ministério da 

Educação e Cultura, e duas universidades foram criadas no Rio de 

Janeiro: a UDF a e UB (FERREIRA, 2012, p. 613). 

 

A UDF foi criada em 4 de abril de 1935 por iniciativa do então diretor do 

Departamento de Educação, Anísio Teixeira. De acordo com Ferreira (2012, p. 613), 

analisando seus estatutos, pode-se ver que era uma Universidade bastante original, tanto 

pela maneira que propunha o desenvolvimento da sociedade por meio da educação, 
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quanto pelos cursos que eram ofertados. Comprometida com a defesa do ensino público, 

gratuito e laico, a UDF tinha como intuito não apenas formar profissionais, mas também 

criar uma “elite intelectual”. “Esse modelo em certa medida ia de encontro ao Estatuto 

das Universidades Brasileiras de 1931, que subordinava as universidades ao Ministério 

da Educação e ao governo federal” (FERREIRA, 2012, p. 613). 

A UDF foi a primeira universidade a oferecer o curso de História no Rio de 

Janeiro, e contava com um excelente corpo docente. A cátedra de história do Brasil foi 

entregue a Afonso Arinos de Mello Franco; a de história contemporânea, a Delgado de 

Carvalho; a de história da América, a Jayme Coelho; a de antropologia, a Gilberto Freyre, 

e depois a Arthur Ramos. Também foram convocados os professores Fernando Raja 

Gabaglia, Luís Camillo de Oliveira, Isnard Dantas Barreto, Eremildo Vianna, Sérgio 

Buarque de Holanda, Vitor Leuzinger e Josué de Castro. 

Além dos renomados professores brasileiros que estavam no corpo docente da 

UDF, também vieram ao Brasil vários professores franceses, conforme mencionamos no 

segundo capítulo, tendo Hauser participado das diretrizes norteadoras das disciplinas que 

seriam ministradas na UDF, e indicado jovens como Fernand Braudel e Pierre Monbeig 

para a USP, que fora criada no ano anterior e também estava começando a caminhar. 

A UDF por ter esse projeto inovador enfrentou resistência da Igreja católica e do 

Ministério da Educação, tendo seus criadores e professores sido acusados de 

envolvimento com o comunismo. Com isso, a UDF foi aos poucos perdendo sua força. 

Em julho de 1937 o governo criou a Universidade do Brasil: “O projeto visava à 

consolidação de uma universidade padrão que servisse de modelo para as outras que 

viessem a se constituir” (FERREIRA, 2012, p. 614). Em novembro de 1937, com a 

instalação do Estado Novo, a UDF foi extinta.  

Então é criada a Faculdade Nacional de Filosofia:  

Com a criação da FNFi da UB, a UDF foi extinta em 4 de abril de 1939, 

e parte de seus quadros foi integrada à recém-criada faculdade. Uma 

nova fase no processo de institucionalização do ensino superior de 

história teve início então. E o novo modelo de graduação que se 

conformou nos anos seguintes tornou-se uma forte influência em todo 

o país (FERREIRA, 2012, p. 614). 

 

A FNFi tinha finalidade de preparar profissionais para trabalhos técnicos ou para 

o magistério secundário e normal. A organização da instituição estava dividida em quatro: 

Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. Havia também uma seção especial de Didática. 

Diferente da UDF, a formação em História e Geografia foi reunida num único curso, 
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ligado à seção de Ciências, que dava ênfase à preparação de professores secundários, sem 

compromissos com o desenvolvimento da pesquisa. Demonstra seu descontentamento 

acerca dessa forma de junção dos cursos e seu posterior desmembramento, apontando as 

falhas. 

José Honório Rodrigues ao mesmo tempo em que vai destacando os atrasos do 

Brasil em relação a outros países e tecendo críticas ao manejo da documentação, também 

faz inferências acerca de como vem ocorrendo a formação de historiadores no país. E, a 

noção de como ocorre essa formação e o acréscimo de disciplinas específicas às grades 

curriculares, está intimamente ligada à sua concepção de história e historiografia. 

Ele conta (1969, p. 431) que subindo as escadas do novo edifício do Departamento 

de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 

São Paulo, em maio de 1968, leu dois cartazes estudantis muito significativos, que diziam: 

“Qual a finalidade da História?”; e o “Futuro historiador, o que você procura aqui?”.  

Segundo ele, o primeiro cartaz, que refere-se à finalidade da História, revela uma 

insatisfação profunda com todo o sistema de ensino da história. Fazendo referência à 

Huizinga, a história ensina uma maneira de pensar marcadamente finalista. “Na história 

há vida, e a história se compõe da vida de todas as classes, nas relações mais variadas. A 

história não é mais que a vida captada do ponto de vista de toda a humanidade, nas suas 

conexões” (RODRIGUES, 1969, p. 431). 

Com isso “e por isso o mundo histórico está cheio de valores” (RODRIGUES, 

1969, p. 432). Portanto, as pessoas com valores autônomos formam a história e a vida 

com seus significados e fins são forças atuantes e conscientes, impregnadas de valores 

que relacionam-se uns com os outros.  

Conforme afirma Rodrigues (1969, p. 432), o que caracteriza as gerações, 

períodos e épocas são os nexos singulares de toda estrutura, que possui relação com a 

determinação do curso temporal das comunidades e suas mudanças, ou seja, as tendências 

influentes que as atravessam ou as marcam.44 

Já o segundo cartaz indicava a inquietação e incerteza e, mais, o reconhecimento 

da impotência da faculdade no processo de formação do historiador. Nesse momento, 

utiliza como exemplo Gibbon que, segundo ele, revoltou-se com o ensino em Oxford na 

                                                           
44 Noção que aliada à pergunta que está respondendo, “Qual a finalidade da história?”, nos remete a Marc 

Bloch explicando ao seu filho para que serve a história, na Apologia da História. 



93 
 

sua época, com seu caráter de infalibilidade, permanência, preservação, e não de renovado 

inconformismo na descoberta da verdade. 

Portanto, a conclusão de Rodrigues é que: “A universidade fora imprestável, pois 

retinha o caráter do passado e permanecia como uma rocha do deserto, imóvel diante das 

areias movediças atiradas pelo vento para a frente” (RODRIGUES, 1969, p. 434). São 

em trechos como este que vai ficando evidente a concepção de história sempre presente 

de Rodrigues, a busca por um fazer historiográfico que vá além da noção permanente do 

conhecimento histórico. Consideramos importante fazer essas colocações acerca dos 

questionamentos de Rodrigues sobre a finalidade da história e como ela era vista pelos 

estudantes, porque acreditamos que está intimamente ligada aos porquês de sua 

insistência em disciplinas especializadas, como a Introdução aos estudos históricos e a 

Metodologia.  

Tece severa crítica quanto ao Brasil ser muito apegado às tradições portuguesas. 

Indicando que o Brasil não está formando jovens historiadores, embora se tenha atendido 

à formação de professores de história de ensino médio. Apesar das exceções, professores 

de história e historiadores no Brasil são diferentes, diferente do que acontece nos grandes 

centros culturais do “mundo civilizado”.45 De acordo com Rodrigues: 

Inaugurados os seminários de metodologia na Alemanha (1830), os 

“cursos práticos” da Bélgica por Godefroid Kurth (1880-81). Os cursos 

de ciências auxiliares na França (1884), logo outros países, como a 

Áustria, Holanda, Inglaterra e Itália se apressaram a seguir as lições de 

ensino e preparo do professorado que viam naquelas nações. Foi assim 

que nos E.U.A. desde 1890 se iniciaram cursos sobre método e ciências 

auxiliares (1969, p. 226). 

 

Rodrigues continua mostrando (1969, p. 227) como os estudos acerca de 

metodologia foram sendo cada vez mais especializados, não apenas nesses países, mas 

em muitos ao redor do mundo. Sendo assim, afirma que naquele momento era um 

princípio elementar para a organização curricular universitária a exigência dessa 

disciplina para aqueles que desejassem se graduar em história.  

Não se tratava, portanto, de uma inovação a ser tentada em uma universidade, mas 

sim da adoção de uma experiência universalmente aceita e louvada. Continua Rodrigues 

(ibidem, p. 227) afirmando que em países como o Brasil, de organização universitária 

                                                           
45 Ao longo desse trabalho viemos afirmando a acidez e severidade de Rodrigues em seus textos, mas é 

especialmente interessante ressaltar que, nos textos dedicados às questões dos currículos e da formação 

universitária, Rodrigues aparenta um tom mais ríspido, demonstrando certa mágoa em relação à academia, 

utilizando sempre expressões como essa, colocando o Brasil no lugar de um país incivilizado. 
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tradicionalmente menos livre, com currículos fixados previamente, qualquer criação nova 

poderia parecer descabida e não seria bem recebida. 

Rodrigues comenta que (ibidem, p. 227-228) nos Estados Unidos até o ensino de 

História nos cursos secundários contém ligeiras noções de metodologia. Segundo ele, o 

professor de História emérito Henry Johsnon, do Colégio de Professores, da Universidade 

de Colúmbia, defende a adoção do curso de metodologia no próprio curso ginasial. 

Ora, se se aceita e aprova hoje, nos melhores meios universitários, que 

não é possível continuar a ensinar história em grau elementar sem 

mostrar como se adquire o conhecimento histórico, e as razões de sua 

fidedignidade, então, como compreender que futuros professores 

universitários, historiadores e diretores de serviços públicos com 

função histórica, permaneçam no mais ingênuo desconhecimento dos 

processos de conhecimento, da crítica e da pesquisa na historiografia? 

A mesma observação deve ser feita com relação aos institutos de 

educação. É certo que nestes como nas faculdades de filosofia, se exige 

no último ano o curso de Didática, muitas vezes lastimavelmente 

confundido com Metodologia. Como se deve ensinar a história (didática 

da história) é muito diferente do que é a história, seus processos e sua 

autenticidade como conhecimento (RODRIGUES, 1969, p. 228). 

 

Se se concorda que a diferença essencial entre o homem educado e o deseducado 

está em que o segundo acredita em tudo o que lê ou ouve e o primeiro exige uma prova 

que o conduza à certeza, evidentemente, o ensino que se exigia naquele momento, de 

acordo com uma crescente maioria de mestres europeus e norte-americanos, é aquele que 

deveria exigir aprendizagem dos prolegômenos indispensáveis à formação de uma pessoa 

crítica que saiba distinguir a história da ficção. 

Para adentrar na crítica à formação e à estrutura dos cursos de história no Brasil, 

Rodrigues (1969, p. 436) diz que foi impedido durante 30 anos de dar aula de história aos 

alunos dos cursos de História no Ensino Superior, e que esse era seu sonho, pontuando 

falhas e vícios como nomeações oficiais, cujos indicados deveriam ter força política para 

as indicações, o que ele não tinha em um primeiro momento, e o modelo de professor 

fundador, que se tornava depois, professor catedrático, onde o critério era também a força 

política ou o compadrio. 

Quando retorna de sua viagem já mencionada aos Estados Unidos, ele teve a ideia 

de propor estudos mais abrangentes acerca da metodologia. Alimentou a esperança da 

criação de uma disciplina de Metodologia ou Introdução à História, no Rio de Janeiro: 

“[...] o baronato feudal que se apossara das quatro únicas cadeiras de História opôs, tanto 
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na Faculdade Federal como na Estadual, todo seu esforço, toda sua repulsa à ideia 

renovadora” (1969, p. 437). Acrescenta ainda que: 

Meu primeiro artigo sobre “A necessidade da metodologia histórica” 

foi publicado em 18 de dezembro de 1946 em O Jornal, seguido de 

outro intitulado “Novos rumos da metodologia histórica”. Estudos de 

historiografia, de periodização, de filosofia da história, de críticas 

históricas escritos no mesmo O Jornal em 1946 e 1947 não 

convenceram os senhores catedráticos, donos do ensino oficial da 

história. [...] Publiquei a Teoria da história do Brasil, A pesquisa 

histórica no Brasil, preparei impressos sobre a disciplina para seu 

conhecimento no meio universitário, busquei o apoio de parlamentares, 

sem qualquer proveito próprio (RODRIGUES, 1969, p. 437). 

 

Como mencionamos anteriormente, com o fim da UDF, os cursos de História e 

Geografia ministrados nas faculdades de filosofia eram unificados. Em 1950, pelo projeto 

nº 297-C, ocorreu o desmembramento desses cursos, “sem nenhum espírito renovador, 

mantido o lastimável currículo das quatro disciplinas” (RODRIGUES, 1969, p. 437). 

Rodrigues sugeriu ao senador Juraci Magalhães que propusesse ao Senado, em 

1955, a criação da disciplina. Sustentada pelo parecer do senador Atílio Vivaqua a 

constitucionalidade do projeto nº 22-55, a votação foi encerrada porque a oposição, em 

face do senador Lineu Prestes, arguiu a sua inconstitucionalidade. Em 1963, o projeto 

que, já se arrastava no Senado, recebeu parecer do senador Mílton Campos na Comissão 

de Constituição e Justiça; de acordo com ele, como o projeto foi declarado 

inconstitucional, por remeter à criação de emprego, propôs, com base no projeto de Lei 

de Diretrizes e Bases, em exame do Senado, que ele fosse encaminhado à Comissão de 

Educação e Cultura. Foi então relatado pelo senador Walfredo Gurgel, no parecer nº 127, 

da mesma data, a rejeição do projeto, que, de acordo com Rodrigues: “depois de várias 

considerações ingênuas, nas quais confundia metodologia do ensino da história com 

metodologia da história” (1969, p. 437). De acordo com Rodrigues, inspirou-se no ofício 

do Presidente do Conselho Federal de Educação, professor Deolindo Couto, que afirmava 

que após a lei nº 4.024, de 1961, a sistemática de organização dos cursos superiores 

passava a obedecer os preceitos da mesma lei, “não tendo cabimento que diplomas legais 

isolados venham transferir de novo ao Congresso Nacional a iniciativa da escolha de 

currículos e a solução de outros problemas” (RODRIGUES, 1969, p. 437). Portanto, essa 

decisão sobre a inclusão de disciplinas complementares ou optativas caberia aos 

Conselhos Universitários. 
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Rodrigues (1969, p. 438) continua e afirma que apesar da oposição velada dos 

“donos do ensino da história”, a matéria era indispensável e foi criada, mas sem a 

liberdade que tinham os outros catedráticos. Rodrigues relata que em dezembro de 1957, 

o professor Oliveira França, chefe do Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, o procurou na Biblioteca Nacional e o 

convidou, com essas palavras: “Nós, em São Paulo, desejávamos um professor francês, 

mas como não é possível, viemos convidá-lo, por considerá-lo o melhor no Brasil” (1969, 

p. 438). Rodrigues critica o fato de que a visão de um professor ideal de história do Brasil 

tenha que ser um francês, e menciona o “colonialismo cultural francês em São Paulo” 

(1969, p. 438). 

O tom de Rodrigues, ao descrever todo seu processo combatente em relação à 

reorganização da grade curricular dos cursos de História, demonstra descontentamento, 

talvez amparado em fatos como a passagem que citamos acima de um intelectual relegado 

à segunda opção como professor de um curso ao qual ele lutou pela implementação.  

De 1939 até hoje não se abriu, em nenhuma das faculdades do Rio de 

Janeiro, ainda que me quisesse sujeitar às regras desse jogo medieval e 

obsoleto, concurso para a cadeira de História do Brasil ou Metodologia 

da História, disciplinas a que dediquei todo o meu esforço de estudioso. 

Tenho recebido convites de universidades norte-americanas e inglesas, 

das primeiras com ofertas de estabilidade e salário de 22.000 dólares 

anuais, mas não me interessa a permanência definitiva nos Estados 

Unidos da América, que me roubaria a vivência indispensável ao 

estudioso de história do meu país (RODRIGUES, 1969, p. 438). 

    

Para endossar sua proposta para a cadeira dos estudos metodológicos e do Brasil, 

Rodrigues vai a Droysen, afirmando que o historiador já pontuava a necessidade de 

descobrir novos métodos, métodos diferentes para problemáticas diferentes, ou até 

mesmo a combinação de vários métodos para a resolução de algum problema, 

desenvolver um sistema ou teoria e tentar estabelecer, dessa forma, não as Leis da história, 

mas as normas de investigação e do conhecimento. 

Toda pesquisa empírica se rege sob coordenadas por nós orientadas. [...] 

Os dados da pesquisa histórica não são as coisas passadas (porque essas 

coisas são do passado), mas o que está ainda preservado no aqui-e-

agora, sejam lembranças do que aconteceu, sejam os vestígios do que 

foi e chegou de outrora (DROYSEN, 2009, p. 37). 
 

Rodrigues (1969, p. 439) é enfático ao afirmar que não precisamos mais de 

historiadores que escrevam de forma ingênua e autoconfiante, de forma inconsciente e 

que não percebem os abismos teóricos que os cercam, apontando que o problema central 
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da metodologia histórica reside no fato de que um conhecimento objetivo do passado só 

poderá ser atingido através da experiência subjetiva do historiador. Pontua ainda que, a 

crise contemporânea da história não é metodológica, mas sim filosófica, ou seja, teórica.  

Segundo Droysen, a teoria da história não é uma enciclopédia das ciências 

históricas, ela deve ser postulada como um organon do pensamento e da pesquisa 

histórica: “A teoria da história abrange a Metódica da pesquisa histórica, a Sistemática 

do que é historicamente pesquisável e a Tópica dos modos de exposição do historicamente 

pesquisável” (DROYSEN, 2009, p. 43). 

Conforme pensado por Rodrigues, a metodologia da história deveria ser uma 

disciplina nacional, portanto, não deveria ser ensinada por professores estrangeiros, daí 

sua recusa a muitas propostas de morar fora, pois exige um profundo conhecimento de 

história nacional, recursos de investigação, fontes, arquivos e bibliotecas nacionais e das 

pesquisas nacionais no Brasil e no estrangeiro. Menciona também que seria importante 

que toda disciplina desse ou preparasse esboços de metodologia aplicada aos cursos.  

A metodologia histórica sob a perspectiva de José Honório deveria ainda estimular 

o estudo da história e da pesquisa local, dando ênfase à defesa documental, conhecendo 

e inventariando os recursos locais. Portanto, para que isso ocorresse, seria necessário que 

ao lado das histórias locais e estaduais, os professores aplicassem seus ensinos de 

metodologia às tarefas de investigação regional e ilustrassem o método com exemplos 

extraídos destas. Ressalta ainda que o desenvolvimento da formação, tanto do historiador 

quanto do futuro professor, exigiria que o método fosse seguido pelo ensino da teoria. 

Ao longo de sua escrita, Rodrigues se coloca enquanto um combatente dos 

ultrapassados currículos universitários de História, que possuíam cadeiras conjuntas de 

História Antiga e Medieval; História Moderna e Contemporânea; História da América e, 

por fim, História do Brasil. 

Combati o currículo de história das faculdades de filosofia, mostrando 

especialmente não só o absurdo das quatro cadeiras [...], a loucura da 

extensão de cada cadeira, como a ignorância das forças históricas reais 

que modelam nosso presente e fabricam nosso futuro (RODRIGUES, 

1969, p. 462). 

 

Segundo Rodrigues (1969, p. 462), os professores de ensino secundário que são 

formados por esse padrão, desconhecem inteiramente a história dos Estados Unidos, 

União Soviética e China; a tomada de consciência dos povos orientais; a história do povo 

africano e a estagnação latino-americana.  
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Para Rodrigues, era um descalabro pedagógico sumariar toda a história a duas 

cadeiras de História Moderna e Contemporânea e de História da América, “uma loucura 

dos professores e ofende a consciência histórica” (RODRIGUES, 1969, p. 462). Reduzir 

a história universal a essas cadeiras significa repetir noções elementares do curso 

secundário, uma farsa que não poderia ser mantida oficialmente à custa do dinheiro 

público. 

Qualquer professor na Europa ou nos Estados Unidos da América fica 

surpreso ao saber que existem no Brasil essas disciplinas inexistentes, 

chamadas História Antiga e Medieval, História Moderna e 

Contemporânea, e História da América. Nenhum historiador, por mais 

sábio que seja, poderá dar um curso de qualquer uma dessas cadeiras. 

Mas no Brasil há, e há quem se candidate a exames públicos para tais 

cadeiras, e há quem os examine (RODRIGUES, 1969, p. 463). 

  

Embora fosse impossível comparar o sistema universitário brasileiro com 

qualquer outro, especialmente o americano, pelos recursos financeiros de que eles 

dispunham já naquela época, e pelos recursos humanos, formados já por uma longa 

tradição, Rodrigues afirma que seria um erro não avançar um pouco para sanar 

insuficiências mais notórias. 

Sob a análise de Rodrigues, em matéria de currículo, era necessário relacionar o 

curso de história com outras disciplinas sociais, mas o primeiro passo seria oferecer mais 

cursos, programas periódicos e maior flexibilidade. 

Uma universidade como a do Texas, colocada talvez em 14º ou 15º 

lugar nos Estados Unidos da América, oferece 54 cursos de história. 

Davis, um campo pequeno da Universidade da Califórnia, oferece 13 

cursos. Chicago, mais de 80. Columbia e Harvard, mais de 40. Ora, nem 

oitenta nem quarenta, mas oferecer apenas toda a história em quatro 

cursos é o mesmo que nada. É preferível não existir que amontoar tudo 

em quatro cursos gigantescos, impossíveis de dar e receber 

(RODRIGUES, 1969, p. 463). 

 

Em relação à História do Brasil, Rodrigues era enfático ao afirmar que a cadeira 

básica do curso não poderia também ser entregue a apenas um professor. Primeiro, porque 

seria necessário dividir a matéria para ensiná-la de maneira mais eficaz; como ele indica, 

não há curso de história nacional que não seja ensinado de forma dividida por gêneros ou 

períodos (história econômica, diplomática etc.), ou por aspectos relevantes; segundo ele 

porque: 

Conhecer a história de um país significa ter na cabeça tantas ideias vivas 

sobre ela, estar tão saturado de saber acerca de seu passado, que o 

espírito se torna sensível a novas ideias, capaz de reagir criticamente a 
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eles e recebê-las e assimilá-las entre as ideias próprias já existentes 

(RODRIGUES, 1969, p. 463). 

 

Os interesses didáticos de conhecimento mais profundo e melhor distribuído e 

assimilado se unem aos interesses da variedade de compreensão e interpretação que 

fornecem às relações dos professores entre si, e entre professores e alunos, um campo 

maior de oportunidades, de investigação e de foco científico. Rodrigues aponta como um 

caso hipotético, em que a única cadeira de História do Brasil torna-se a pior, composta 

apenas por datas, títulos, nomes, listas, despidas de qualquer ideia, compreensão, 

interpretação, inteligência ou sentido. 

De acordo com Rodrigues, os reflexos desse tipo de história chegam até o ensino 

primário e secundário e causam repulsa aos mais novos, que reagem de maneira negativa 

em relação a aprender sobre a nossa história. Rodrigues avança e diz que, na verdade, 

essa história do Brasil, ensinada por apenas um professor, representa não apenas o 

domínio de um tipo de história conservadora, saudosista, tradicionalista, como também a 

tentativa de colonização da juventude brasileira, iniciada no curso primário, mantida no 

secundário e vitoriosa no superior.  

Essa cátedra de História do Brasil mantida de maneira única, traz uma concepção 

de história oficial, que tenta convencer que há apenas uma história do Brasil, a que foi 

imposta desde a infância como a única possível, contando os feitos dos grandes 

brasileiros, dos grandes patriotas que tanto trabalharam e se esforçaram, que conduziram 

o Brasil ao nível de desenvolvimento que estava ali disposto. “Aquela, enfim, que 

expulsou os derrotados, os vencidos, os divergentes, os inconformados, os que não 

aceitaram os caminhos ordenados” (RODRIGUES, 1969, p. 464). 

  Portanto, o que Rodrigues propõe e acredita que seria ideal para tornar o instituto 

ou a faculdade um local ativo de pesquisa e conhecimento seria a divisão da História do 

Brasil em duas ou três cadeiras, História Colonial e História Nacional, ou História 

Colonial, Imperial e Republicana, uma variedade maior de cursos anuais ou bianuais de 

histórias especializadas, como econômica, social, política, cultural ou das ideias.  

Se somarmos a estas cadeiras, enriquecidas de várias imagens e 

interpretações, de várias oportunidades de especialização, a 

possibilidade de balançar melhor o estudo da história antiga e medieval, 

reduzindo sua extensão, visionando um quadro mais influente e 

consequente, aumentaremos as possibilidades de compreensão, pela 

redução factual e pela concentração espiritual e interpretativa. Quem 

aprende bem um pouco, saberá sempre aprender mais em profundidade. 

Estudar, por exemplo, as tendências predominantes é muito mais 
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importante, consequente e frutífero, que pretender estudar tudo. O tudo 

acaba reduzindo à decoração, e a decoração é jogada fora logo que o 

exame final liberta o estudante daquele excesso dispensável 

(RODRIGUES, 1969, p. 464). 

 

Refere-se a Huizinga (1969, p. 465) para corroborar essa concepção, afirmando 

que ele nunca ministrou um curso repetido. Rodrigues afirma que são nas cadeiras de 

História Moderna e Contemporânea e História da América que deveria se impor a 

colaboração de professores estrangeiros, para ministrar cursos de temas como: história da 

França, dos Estados Unidos, da América, da União Soviética, do Império Britânico e 

assim por diante. E não a imposição de professores estrangeiros para a cadeira de 

Metodologia Histórica. 

Acreditamos que Rodrigues compreendeu que essas divisões nas disciplinas era 

um primeiro passo para que se pudesse compreender muitas potencialidades de projetos 

e ideias que outrora, pela imensidão das disciplinas, eram descartados ou simplesmente 

esquecidos. 

Dessa maneira seria mais fácil avaliar criticamente os limites e entender melhor o 

enraizamento histórico social e histórico da cultura acadêmica que, sob a perspectiva dele, 

era um mecanismo para tentar produzir uma consciência histórica que não ficasse presa 

e codificada dentro das entrelinhas da escrita acadêmica e universitária. 

 

 

3.3 A profissão do historiador 

 

A profissão e profissionalização do historiador está relacionada com o tópico 

anterior, em que discutimos as questões referentes ao currículo dos cursos superiores, 

evidentemente porque o profissional é formado na universidade. 

Tenho atendido, ultimamente, nesta hora de crise universitária, a muitos 

pedidos de aulas e palestras para professores e estudantes de história.  

Estive conversando com jovens professores e alunos na Bahia, em São 

Paulo, em Marília, em Belo Horizonte, e por toda parte senti o que 

sentem, uma profunda desilusão com os cursos, os currículos, as 

deficiências de instalações e dos instrumentos de trabalho, a pobreza 

das bibliotecas, e falta de apoio ao estudante e ao professor, de ajuda 

para pesquisas, de cursos especiais de aperfeiçoamento, de centros de 

treinamento (RODRIGUES, 1969, p. 457). 
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Apesar de todos os problemas que Rodrigues questiona em relação à história e à 

historiografia brasileira que estamos apresentando desde o início do trabalho, ele 

acreditava que a nova geração46 de professores e estudantes estavam conscientes de todos 

esses problemas e sabiam exatamente quais as coisas deveriam repelir pois, segundo ele, 

estavam convencidos “da degradação da vida pública brasileira, da incapacidade da 

liderança política civil ou militar” (RODRIGUES, 1969, p. 457).  

Para ele, essa geração surgia com muita força moral, vigor intelectual, lucidez 

política e coragem cívica. Acreditava que poucas gerações que surgiram no Brasil 

republicano eram dessa maneira. E esperava que eles, e quem viesse após, percebessem 

o problema com a cátedra vitalícia.  

Segundo Rodrigues (1969, p. 457), as novas faculdades de Letras, Economia e 

Filosofia, nasceram “senis, inatuais e esclerosadas”. Assevera ainda que “nasceram da 

fraude” porque, como sabia-se, todos os professores eram nomeados por influência 

política, amizades, ou porque foram os fundadores.47 O que fazia com que, na percepção 

de Rodrigues, estivessem desobrigados de qualquer compromisso futuro, enquanto os 

primeiros deviam mais tarde prestar concurso de títulos e provas. 

No caso da UDF, por exemplo, Ferreira mostra que: 

Era clara a importância de laços com os educadores da Associação 

Brasileira de Educação, liderada por Anísio Teixeira, como via de 

acesso àquela universidade. Percebe-se também a presença marcante de 

nomes já com expressão intelectual e política na esfera nacional, como 

Afonso Arinos (história da civilização brasileira) e Gilberto Freyre 

(sociologia), bem como de um núcleo de professores oriundos do 

Colégio Pedro II, como Delgado de Carvalho (história contemporânea), 

Jayme Coelho (história da Antiguidade), Fernando Raja Gabaglia 

(geografia), Isnard Dantas Barreto (história medieval). A vinculação 

com o Colégio Pedro II funcionava como um passaporte de prestígio 

para garantir o acesso à universidade recém-criada. A presença dos 

professores Luís Camillo de Oliveira (história da civilização brasileira), 

Josué de Castro (geografia) e Vitor Leuzinger (geografia) também 

permite evidenciar o papel dos laços de amizade nos mecanismos de 

seleção. Luís Camillo foi trazido por Afonso Arinos; Eremildo Vianna 

e Sérgio Buarque foram indicados respectivamente por Eugène 

Albertini (história da Antiguidade) e Henri Hauser (história moderna e 

contemporânea); Josué de Castro e Vitor Leuzinger, por Pierre 

Deffontaines (FERREIRA, 2012, p. 615). 

 

                                                           
46 Estudantes e professores que fossem formados após a reforma universitária, divisão dos cursos de 

História e Geografia, novas cadeiras e assim por diante. 
47 Ver Ferreira (2008); Ferreira (2006) 
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Ela destaca também que a FNFi não alterou a sua forma de recrutamento de 

professores, manteve-se apoiado nessa rede de relações. Com o fechamento da UDF, 

alguns professores foram transferidos e outros saíram da nova faculdade por vontade 

própria ou foram excluídos.  

Rodrigues (1969, p. 457) conta que se lembra das forças que determinaram as 

escolhas de muitos professores. Segundo ele, algumas foram tão maliciosas que foram 

recebidas com greves estudantis pela falta evidente de preparo dos escolhidos. Um deles, 

de acordo com Rodrigues, que aos poucos deu aula em quatro diferentes disciplinas na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Estadual de Guanabara, declarou ao 

Ministro, ao ser questionado sobre qual era a sua especialidade, que poderia ser escolhido 

para qualquer uma. E que um conhecido professor de Geografia, com uma grande 

reputação pela sua influência na renovação didática da disciplina, ao ir para a Faculdade 

Federal obteve a cadeira de História Moderna e Contemporânea, sobre a qual ele nunca 

havia relevado que possuía conhecimentos específicos. 

Conforme registra Rodrigues, por regra, passaram-se dez anos antes que os 

professores nomeados fizessem seu concurso. E, ainda assim, era um concurso, como ele 

chamara, sui generis, aberto apenas para o professor nomeado ou para o aluno que fora 

formado pela faculdade, que servia de assistente ao primeiro. Mais ninguém poderia 

concorrer à vaga, e o candidato único era quem escolhia a banca ou influiria 

decisivamente na escolha desta. Segundo Rodrigues, sentiam-se confortáveis após a 

exibição de uma tese em 95% dos casos sem valor que, sendo impublicável comercial ou 

academicamente, permanecia inédita, inatingível à crítica dos conhecedores nacionais e 

internacionais. 

Apresentar e defender tese – o que ainda hoje se exige ao graduado para 

doutorar-se – era uma exigência que estava na ordem do dia nos tempos 

de Abelardo e Lutero. Na universidade medieval quase todos os 

problemas se formulavam por meio de teses e controvérsias. Eram o 

instrumento intelectual que melhor se enquadrava naquele sistema, a 

forma de espírito mais adequada àquele período histórico. A 

universidade na Idade Média era um campo de batalha, onde se rolavam 

jogos importantes e perigosos, e os principais atos universitários tinham 

um caráter de luta, de disputas revestidas de formas cerimoniosas. É 

assim que J. Huizinga descreve estes restos medievais que, 

abandonados em toda parte, continuamos a manter, como 

indispensáveis à boa seleção do mestre (RODRIGUES, 1969, p. 458). 

 

Nos concursos, imitando esse estilo, via-se, segundo Rodrigues, muitos ataques 

impiedosos e outros desapiedados do examinador ao examinando concluídos com a nota 
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dez ou, no mínimo nove. Conta que assistiu a um concurso de história antiga e medieval, 

no qual o candidato não sabia latim e recorria a “outro colega”, professor de latim, para a 

leitura dos textos. 

Com o tempo que passou nos Estados Unidos frequentando cursos e fazendo 

pesquisas na Universidade de Columbia, ele informa que lá o estudante graduado já 

recebeu o Bachelor of Arts degree (B.A.), o que, no Brasil, corresponderia ao nosso 

bacharel ou licenciado (4 anos), e só a partir deste grau se fazia o mestrado (Master’s 

degree), título definitivo para o ensino ginasial. 

Conforme Rodrigues menciona (1969, p. 458), sempre concentrado em um campo 

muito bem definido de forma cronológica, o mestrado era de pouco valor para um futuro 

historiador profissional que desejava ensinar em nível colegial ou universitário. Nesse 

período, conforme afirma Rodrigues, ele estava desaparecendo e era um grau terminal 

para quem não possuía qualificação para um estudo mais avançado. Sendo assim, o 

mestrado era apenas um passo no caminho do doutorado. Além disso, para que a pessoa 

pudesse conseguir uma nomeação em um colégio ou universidade, o professor deveria ter 

completado de forma substancial o programa de doutoramento, embora ainda não tivesse 

escrito a dissertação48 que lhe permitisse receber o título. Mesmo sem ter terminado ainda 

todas as atividades do programa, era possível conseguir uma vaga em colégios ou 

universidade pequenas, que não ofereciam condições excelentes de trabalho e nem um 

prestígio muito grande. 

Ainda sobre o doutorado, Rodrigues (1969, p. 459) afirma que os cursos 

avançados para a obtenção do título de doutor nos Estados Unidos eram bem variados e 

não apresentavam a rigidez dos programas brasileiros. Eram programas revistos 

constantemente e mudados periodicamente. 

Para entrar nesses programas, todo estudante que era candidato deveria passar por 

uma qualificação (qualifying examination) e somente dois anos após ter recebido o título 

de mestre é que ele poderia passar por esse exame de qualificação. Tal exame era um 

misto de teste oral e escrito. Aprovado nesse exame, o aluno então começaria a ensinar e 

a preparar sua dissertação para o doutorado. Como eram grandes os recursos oferecidos 

pelas universidades e fundações aos estudantes, era comum que ele pudesse apenas 

pesquisar e fazer as leituras para a dissertação, liberado de qualquer preocupação 

                                                           
48 Nos textos de Rodrigues o termo Dissertação é utilizado para referir-se ao trabalho final de Doutorado, e 

Tese é utilizada para referir-se ao trabalho final de Mestrado. 
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financeira, e só então, quando completasse sua pesquisa, iniciaria o ensino, como instrutor 

ou assistente. Sua carreira seria iniciada, então, antes da apresentação da dissertação, 

embora ele já tivesse apresentado a tese de mestrado quando necessário, ou sido aprovado 

nos exames de qualificação. 

O grau de doutor, obtido com a aprovação da dissertação, é 

indispensável à sua promoção. Normalmente o estudante gasta quatro 

anos entre o mestrado e o doutorado. Iniciada sua carreira como 

instrutor ou assistente, sua promoção à associado, sua garantia de 

estabilidade (tenure) e sua elevação a full professor dependem da sua 

permanente atualização, verificada nos trabalhos que realiza e escreve, 

ele não é dono de cadeira nenhuma, e mesmo quando já tem a 

estabilidade, caso não contribua para a sua disciplina estará sujeito a 

muitas restrições concretas, como a perda de verbas para as suas 

pesquisas e as de seus discípulos, o que o torna desprestigiado e seus 

cursos sem procura. Por isso são tão comuns os Staff Publications 

anuais, que registram todos os estudos do corpo docente 

(RODRIGUES, 1969, p. 459). 

 

De acordo com Rodrigues, o sistema brasileiro de concursos, vindo de Portugal e 

mal inspirado na França, atendia muito bem a certas características da personalidade 

brasileira, principalmente as tradicionais, herdadas do caráter lusitano, figurando muito o 

personalismo, que coloca sua ênfase nas relações diretas e simpáticas, e não nas 

categóricas, indiretas e impessoais, tentando conciliar no concurso público as exigências 

de autonomia universitária e de competência pessoal científica. 

Segue relatando que viu nas próprias faculdades tradicionais (Direito, Medicina, 

Engenharia) concursos em que aparecem vários candidatos, todavia, já se sabia que a 

banca era favorável a determinado candidato. 

Dessa forma, para afastar qualquer tipo de denúncia, de proteção e fraude em 

relação a esse tipo de prática, instituíram-se os concursos públicos gradativos, que eram 

realizados com grande empáfia e insolência dos examinadores, e com grande humildade 

e rebaixamento por parte do candidato examinado. Todavia, Rodrigues alerta que esses 

candidatos sempre recebiam as notas mais altas, satisfazendo, dessa maneira, um processo 

com imensa falta de responsabilidade na escolha daquele que de regra, já estava 

escolhido. 

 Seguindo sua análise, ainda que, de forma não corriqueira, existem algumas 

surpresas em alguns concursos, mas que só ocorriam nos cursos tradicionais, onde o 

concurso era realmente público. É uma exceção à regra, contam-se nos dedos casos onde 



105 
 

isso ocorreu, e há casos também em que os primeiros colocados dos concursos 

“verdadeiros” não foram convocados. 

Afirma que já tendo assistido defesas de Ph. D. nos Estados Unidos e defesas de 

doutorado na Sorbonne, não via senão respeito da banca pelo examinando, partindo do 

reconhecimento de que, primeiro, o examinando conhece e domina mais matéria que o 

examinador, por tê-la aprofundado, e, segundo, porque justamente realizou a pesquisa 

sob orientação de um ou mais examinadores. “Mas o essencial é que no Brasil o concurso 

para catedrático significa o coroamento de uma carreira, e não o começo de um caminho 

de aperfeiçoamento e progresso, que é alcançado pelos seus estudos próprios” 

(RODRIGUES, 1969, p. 460). 

 Critica que no Brasil 95% dos professores catedráticos de história não produziam 

mais nada acerca de suas disciplinas. A tese impublicável, pelos motivos criticados e já 

expostos anteriormente, era a obra única e inédita. A partir desse momento não havia 

sequer um artigo da autoria desses catedráticos. 

Dono da cadeira para vida toda, o catedrático não se sente obrigado a 

nenhum outro fôlego, a nenhuma dedicação, a nenhum estudo. Em 

contraste, nos Estados Unidos da América, o professor que não escreve, 

que não realiza trabalhos, não tem seu contrato renovado, é rebaixado 

para universidade de reputação menor, e se tem estabilidade e não 

produz, no caso raríssimo de ter atingido o posto máximo (full 

professor), vê cortadas todas as possibilidades de auxílio próprias e de 

seus discípulos, como já dissemos, e isso significa sua ruina profissional 

(RODRIGUES, 1969, p. 160 – 461). 

Os 5% restantes dos professores estavam, de acordo com Rodrigues, em São 

Paulo, como o caso de Sérgio Buarque de Holanda, autor da tese A Visão do paraíso, obra 

que enobreceria qualquer universidade do mundo e deixou frutos, pois de acordo com 

Rodrigues, muitas teses de São Paulo se distinguiram pelo alto padrão e mereciam suas 

publicações. 

Segue empenhado em denunciar essas práticas mesquinhas e antiéticas, contando 

que dois conhecidos juristas eram donos das cadeiras de Política nas duas universidades 

do Rio de Janeiro e de Guanabara. Um deles foi para Brasília, no entanto, continuara 

como o dono da cadeira, fechada a qualquer possibilidade de renovação, porque seu 

assistente o substituiria até que saísse sua aposentadoria compulsória; o outro, ainda em 

Guanabara, que nunca escrevera uma linha sobre política ou sobre história, tornou-se 

dono da cadeira de História Moderna e Contemporânea. Rodrigues compara e cita que, 

quando Arthur Schlesinger, o grande professor de história da Universidade de Harvard, 
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foi servir ao Presidente John F. Kennedy, teve uma licença de dois anos, que após 

terminar, apesar de ser full professor e com ternure, foi demitido. 

No Brasil há professores catedráticos que são inéditos há trinta anos e 

jatam-se, com toda a empáfia, da sua posição singular no mundo 

científico. A fraude com nasceram faculdades e professores 

catedráticos se exemplifica mais com o fato de existir – caso talvez 

único no mundo – um professor que ensina psiquiatria e medicina legal 

em duas faculdades de uma Universidade Federal, e história das 

doutrinas econômicas e história da educação e duas outras faculdades 

de uma Universidade Estadual. Numa foi nomeado, e não obedeceu 

jamais às regras do jogo de sujeitar-se ao concurso – caso que não foi 

único, ainda se tratando concurso sui generis do candidato único 

permitido – e noutra foi fundador. Pois apesar disso – ele aparece com 

voz tonitruante, como psiquiatra, na Constituinte de 1934 –, tem sido 

elemento de grande influência nas direções das faculdades respectivas 

e no Conselho Universitário (RODRIGUES, 1969, p. 461). 

 

O intuito de citações como essas, acerca de momentos e fatos que conheceu e 

vivenciou dentro das instituições públicas, servem para demonstrar não apenas o seu 

descontentamento acerca de como o ensino superior era gerido no Brasil nesse período, 

mas também para fixar sua posição de contrariedade a esses métodos, sempre tomando 

como locais de “civilidade”, modernidade e avanços educacionais, países como os 

Estados Unidos, França, Inglaterra e etc. É característico na obra de Rodrigues suas 

ilações e interpretações virem a partir desse método comparativo, tanto em relação às 

questões práticas, tal como a análise da situação dos cursos superiores, como em relação 

às questões de ordem teórica, tal como quando ele discute os caminhos da historiografia 

brasileira e a importância da teoria da história. 

Seguindo em sua análise, ele salienta que tentaram estruturar a carreira, 

burocratizando-a de tal maneira que a antiguidade predominasse sobre o merecimento. 

Cita que o artigo 10 do Estatuto do Magistério permitia a admissão por contrato para o 

exercício temporário de professor catedrático ou titular. 

Rodrigues não hesitava em afirmar que não seria possível continuar com os 

moldes do ensino superior da história com tão pouco merecimento, na vã tentativa de 

colonizar os jovens brasileiros. Por isso ele não acreditava que a reforma ou a revolução 

viria dos professores, dos donos por toda a vida das cátedras, que eram comprometidos 

com o status quo desde a sua origem.  Os catedráticos faziam parte do sistema, estavam 

comprometidos com ele. 
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Outro problema que Rodrigues menciona em relação a esse tema é a questão da 

falta de assistência e apoio. A formação deficiente que o historiador recebia em função 

de um currículo ruim, era agravada por inúmeros fatores, entre os quais a questão salarial: 

Na Capital de São Paulo, um professor catedrático, em tempo integral, 

está ganhando NCr$ 3.800,00, e os do interior NCr$ 2.000,00, enquanto 

os professores federais e estaduais da Guanabara ganham NCr$700,00, 

no máximo, embora um Procurador do Estado da Guanabara ganhe 

NCr$ 4.000,00, e um desembargador NCr$ 7.000,00. Uma diferença 

tão insolentemente antidemocrática, que só ela justificaria uma grande 

reação. A média norte-americana para começo de carreira é de 8.500 

dólares anuais (9 meses), e para titular de 18.000 a 25.000 dólares 

(RODRIGUES, 1969, p. 465). 

 

As deficiências bibliotecárias e arquivísticas, a falta de centros de pesquisa e 

aperfeiçoamento e a falta de assistência em recursos para professores e alunos em suas 

pesquisas era outro problema grave. Nesse quesito, para Rodrigues não há sequer como 

comparar os Estados Unidos com o Brasil. 

No Brasil perdem-se gerações e gerações de jovens cheios de vocação 

e capacidade, atraídos para profissões mais remuneradoras. Calculam 

os professores americanos que os Estados Unidos da América preparam 

atualmente cerca de 300 jovens altamente dedicados à História do 

Brasil. Quantos preparamos nós? A profissionalização do historiador, a 

criação de um mercado de trabalho poderia ajudar a fixar os jovens de 

maior vocação (RODRIGUES, 1969, p. 466). 

   

Afirma Rodrigues (1969, p. 466) que em São Paulo, sempre na vanguarda, desde 

1946, criou-se no Museu Paulista quatro cargos de historiógrafo. De acordo com ele, 

nesse período o Bureau Internacional do Trabalho já havia reconhecido, em classificação 

profissional, a profissão de historiador, e, nos Estados Unidos, a carreira de historiador 

oferecia grandes possibilidades de ascensão em todos os departamentos públicos. 

Segue em suas críticas afirmando que a história oficial, especialmente a da guerra 

e a diplomática, eram cultivadas por profissionais convocados ou especializados. No 

Brasil, critica, nem na Segunda Guerra Mundial convocou-se historiadores. A história da 

participação brasileira na guerra ficou entregue a jornalistas, cronistas, e aos próprios 

militares amadores. Enquanto nos Estados Unidos os historiadores não estavam apenas 

escrevendo a história, eles tinham a responsabilidade de preparar os planos para a 

historiografia dos Estados Unidos na Segunda Guerra, o que envolvia cuidar de lugares 

para preservar, documentação própria a recolher, arquivos estrangeiros para microfilmar. 
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Já na Primeira Guerra Mundial haviam sido organizadas várias agências ou unidades 

históricas para a construção e preservação do conhecimento histórico. 

Portanto, reflete Rodrigues: “Quando o próprio Estado desampara ou se 

desinteressa da convocação de seus historiadores para tarefas históricas extraordinárias, 

que esperar das fases comuns?” (1969, p. 466). 

Fiz estas reflexões visando ao ensino superior da história, e pode ser 

que a visão profissional tenha distorcido a realidade. Mas o fato é que 

o básico na reforma universitária não é, como tem dito políticos e 

juristas, a ênfase nos aspectos científicos da cultura para integrar a 

universidade numa civilização industrial ou para entrosá-la no mercado 

nacional da produção. Este é apenas um apenas um aspecto dos 

conjuntos dos problemas sobre a estrutura, a administração e o ensino 

propriamente dito. No primeiro cabem todos os problemas sobre a 

forma (privada, pública e fundação com recursos próprios) e sobre a 

divisão (departamentos, institutos, faculdades); no segundo, os relativos 

à participação estudantil na administração (ponto chave na 

reivindicação estudantil em toda parte), gratuidade ou não; e no terceiro 

o problema curricular e do recrutamento do professorado, sendo a 

extinção da cátedra uma reinvindicação estudantil e dos espíritos 

adultos mais modernos (RODRIGUES, 1969, p. 467). 

  

Chama atenção ainda para um momento específico, que classifica como uma 

espécie de marco. Quando os Estados Unidos sofreram o impacto dos avanços 

tecnológicos soviéticos, como o feito do Sputnik, em outubro de 1957, a partir desse 

momento empreenderam uma reforma radical do ensino, que foi considerada 

indispensável para a sua própria segurança. Eles não visavam apenas ter mais cientistas e 

engenheiros, mas também ter mais cientistas sociais e homens treinados nas 

humanidades, a fim de conseguir prover à nação recursos humanos básicos. 

A noção é de que, embora a ciência (pensando aqui nas engenharias), influísse de 

maneira decisiva nos destinos da humanidade, era necessário rever todo o sistema 

educacional, para formar não só cientistas, mas também humanistas e líderes políticos. 

Portanto, o problema não era treinar cada vez mais cientistas; evidentemente, isso não 

poderia parar, mas deveria se dar atenção a como treinar e educar todo o povo. O problema 

era encorajar e desenvolver a inteligência e o poder intelectual, ou, ao menos a vontade 

do povo de possuí-las, e, a educação era o meio essencial para conseguir isso. Escreve 

Rodrigues: “Sabemos que nenhuma nação cresceu sem uma liderança consciente e 

esclarecida” (RODRIGUES, 1969, p. 467). 

Sabemos também que nunca tivemos, especialmente na República, 

senão uma magra elite dirigente. O fracasso dessa liderança civil e 

militar é uma das causas do insucesso de nossa história. Se vamos, 
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agora, sem formar estes quadros, ocupar-nos apenas de preparar a 

assessoria de cientistas e técnicos, que será do destino nacional? Creio 

ser este um aspecto extremamente importante, e, para enfrentá-lo, a 

reforma do ensino da história representa um passo capital, pois não há 

liderança política sem consciência histórica (RODRIGUES, 1969, p. 

467). 

 

Sendo assim, a noção de Rodrigues acerca dos cursos universitários brasileiros era 

de que eram ultrapassados, com o sistema de cátedra que remontava aos tempos 

medievais, com um formato de exames que pertenciam, no mínimo, ao século XIX. Mas 

o principal ponto da análise de Rodrigues, sob nossa perspectiva, que faz a questão tornar-

se política, é que a reforma universitária exigia uma reforma social, porque se a sociedade 

continuasse a mesma, com todos os seus históricos e tradicionais privilégios, e seu 

exagerado e notável consumo para as elites, para que então reformar o ensino? 

A universidade, para Rodrigues, deveria ser a matriz da sociedade, uma instituição 

que produzisse lideranças e seus objetivos, e, ainda que a reforma universitária não 

conseguisse, como almejou Rodrigues, resultar em uma reforma social, para nós fica claro 

que, a noção de Universidade e a profissão de um historiador estavam organicamente 

ligadas à transformação do mundo. 

Pensar esse processo de reformas e mudanças nas grades curriculares dos cursos, 

bem como as condições de trabalho do historiador, é fundamental para tentar 

compreender como ocorre essa concepção de história na obra de Rodrigues, que está 

sempre apontando para caminhos que levam, de alguma maneira, ao futuro e ao moderno; 

pensar a história e não pensar as mudanças que ela, por meio de seus representantes, os 

historiadores, devem fazer acontecer na sociedade está fora do que Rodrigues acreditava 

ser história e ser um historiador profissional. 

 

 

3.4 A consciência histórica 

 

Como apontamos ao longo deste trabalho, Rodrigues sempre possuiu uma visão 

da história do Brasil em que as elites dominantes praticavam arbitrariedades e moldavam 

os destinos do povo brasileiro. Mostramos também, não apenas por suas falas, mas pela 

interpretação de alguns de seus comentadores, como Iglésias (1988), que Rodrigues tinha 

um grande apreço pelo país de origem, chegando a recusar generosas propostas de 
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trabalho no exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde receberia muito mais e 

teria aquilo que sempre almejou: reconhecimento. 

De acordo com Rodrigues, “o que caracteriza as épocas, os períodos, as gerações, 

são os nexos efetivos singulares de toda a estrutura, que determina a linha do curso 

temporal das comunidades e suas mudanças, ou seja, tendências dominantes” (1969, p. 

432). Portanto, para Rodrigues, a cultura, a adoção de fins, as regras de vida dão uma 

norma para os seres humanos, para que eles ajuízem e apreciem valores, qualifiquem 

pessoas, fixem uma direção, determinem o caráter de uma época. As atividades do todo, 

de um conjunto, são determinadas pela adoção racional ou irracional de fins. “Estes fins 

impregnam-se no processo e agem como forças autônomas, numa ação e reação 

recíprocas” (ibidem, p. 432). 

Para Rodrigues, essa foi a grande descoberta de Marx, das relações funcionais de 

comportamentos da estrutura da economia e da superestrutura ideológica. No mundo e 

com as pessoas, atuam paixões, sentimentos e ressentimentos, vinculados à sociedade, à 

economia. “O processo histórico adquire fins” (ibidem, p. 432). Sendo assim, entra-se em 

um círculo vicioso e uma sociedade que não possui fins, não possui autonomia econômica 

e moral, não produz história, apenas consome a história produzida pelos outros. “Aí está 

o sentido da história, e captá-lo não é tarefa de cronistas ou antiquários, que recolhem 

fatos, datam a época, corrigem nomes, sem perceber o homem como ser histórico” 

(ibidem, p. 432). 

Para Rodrigues, a compreensão desse significado, valorativo do que se passou e 

do que se passa, é o dever supremo do historiador. Por isso a consciência filosófica só é 

obtida através das etapas da história. “Somente no mundo histórico se compreende e se 

ganha consciência dos nexos efetivos entre a sociedade, o indivíduo, a economia, os fins 

e valores do todo” (RODRIGUES, 1969, p. 432). 

Rodrigues afirma (ibidem, p. 432) que nenhuma concepção de mundo foi feita 

sem uma consciência histórica, porque a história é a tentativa de compreensão dos fatos 

humanos; ela responde a uma necessidade da vida, e não só a uma necessidade de estudo. 

Rodrigues traz a concepção de que a história não é somente uma forma à qual a cultura 

presta contas de seu passado, mas uma forma legítima de erros do passado. “A história 

age, pois, fortemente na consciência e atua na elaboração do futuro” (RODRIGUES, 

1969, p. 433). 
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Rodrigues considerava que os estudos históricos eram um veículo ideal para 

transmitir ideias políticas, especialmente com um viés nacionalista: “Ouvir a palavra 

transformadora e transformar o mundo é a boa parte. A história pode ensinar a revolução 

que mudará o mundo e fabricará o futuro. É esta a história combatente” (RODRIGUES, 

1969, p. 433). 

Rodrigues compreende (1969) que para o Brasil se desenvolver e superar o atraso 

historiográfico, era necessário pautar-se sobre três traços fundamentais que definiriam o 

historiador profissional, o intérprete responsável da história, o especialista: a reflexão 

teórica; novas metodologias sobre novas fontes; e a compreensão histórica.  

A tomada de consciência acerca da história e da historiografia do Brasil, seus 

estágios anteriores e seu atual momento e problemas, tornava-se, então, central. Na obra 

de Rodrigues, apesar do grande volume de informações e estudos acerca de concepções 

diversas, era mais do que mero catálogo de autores e obras. Rodrigues visou fornecer 

(1969) um impulso decisivo para mobilizar a renovação da história no Brasil.  

Dessa maneira, para além das sínteses entre reflexões teóricas, lições sobre 

metodologia e compreensão, cabe ficar atento também ao fio condutor de sua narrativa, 

a partir do qual construiu-se uma concepção de história. 

Rodrigues (1969) demonstrou basicamente as fases “científicas” dessa evolução, 

adaptando-as ao cenário do Brasil para sugerir que sua etapa mais avançada, a reflexiva, 

já estava em certos aspectos encaminhada no país, vide sua segurança ao apostar nas 

novas gerações. Faltava somente um investimento mais sistemático de coordenação 

conjunta desses esforços, até então reduzida às contribuições de poucos indivíduos como 

Varnhagen, no caso da historiografia oitocentista, e Capistrano de Abreu, na Primeira 

República.  

Sua ideia de história por meio desses mecanismos, resultando na insistência da 

construção de uma consciência social, procurou sistematizar um instrumento didático 

para os estudantes da tarefa de ensino, escrita histórica e pesquisa. Porém, também 

configurava uma narrativa que tinha a intenção de organizar o tempo no qual a 

emergência desta “nova” etapa se tornaria não apenas possível, mas urgente e necessária. 

Rodrigues construiu sua própria interpretação e entendimento do que seria 

necessário para o amadurecimento da historiografia nacional, o que apontava na direção 

da teoria. A figuração de seus “mestres”, que mostramos no capítulo anterior, acompanha 

as transformações da consciência nesse sentido. Em direção ao novo “método” teórico 
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que Capistrano de Abreu estampava como o que de mais alto e refinado se produziu na 

historiografia brasileira até (e desde) aquele momento: “iniciador e pioneiro, mestre e 

guia”, o precursor de uma nova etapa, que a ciência da história jamais atingira nos 

oitocentos, apesar dos esforços e empenho de Varnhagen.  

Graças à sua intuição, a sua consciência mais evoluída de história, Capistrano 

tornou-se, então, o historiador reflexivo por excelência. Crítico de seus antecessores, 

porque estava consciente de seu lugar e contribuição para desenvolver e aperfeiçoar a 

compreensão da história do Brasil. Da mesma maneira que Rodrigues esperava um dia 

que seu nome figurasse como o de seu mestre, seguiu seus passos e, da mesma maneira, 

estava certo de que seu combate traria frutos para a renovação dos estudos históricos. 

É importante salientarmos sempre seu posicionamento nos debates acerca da 

importância (ou não) da história para o mundo contemporâneo. Acreditamos que reside 

nisso, não somente seu desejo pela construção de uma consciência em seu povo, mas 

também a sua concepção de história, sempre ativa e capaz de mudar cenários.  

Após dois conflitos mundiais, o mundo passava por problemas que colocavam a 

história em posição difícil ante às ciências como a Economia, a Sociologia e a 

Antropologia, por exemplo. As histórias nacionais fizeram do passado uma fonte de 

“munição ideológica” praticamente inesgotável para as duas Guerras Mundiais que o 

mundo ainda tentava se recuperar.  

No entanto, Rodrigues defendeu ser urgente a necessidade de seguir pelas 

diferentes e variadas reflexões da teoria da história como forma de elaborar novos 

questionamentos que justificassem a importância da história, ao lado de outras, também 

como ciência ancorada no presente e produtora de consciência. 

E não eram mais suficientes – ou não apenas – os recursos da metodologia e da 

crítica histórica. Se fossemos fazer uma indagação acerca da finalidade da história, do 

tipo: qual era sua importância para o presente naquele contexto específico? na perspectiva 

de Rodrigues era preciso ficar claro que a historiografia tinha enorme relevância: formar 

a consciência histórica. Essa era a dimensão compreensiva que Rodrigues atribuiu como 

um dos traços fundamentais da nova historiografia brasileira, que era tão importante para 

ele, quanto os métodos e críticas históricas (RODRIGUES, 1969). Como aponta Glezer 

(1976), pode-se afirmar que, para Rodrigues, não bastava apenas “conhecer” a história do 

Brasil, era preciso também “fazê-la” a partir de um presente consciente de sua 
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contemporaneidade e responsabilidades para com os rumos da mesma, pensando 

racionalmente. 

Enquanto alguém que desejou produzir consciência histórica, social e nacional, 

podemos ver claramente na obra de Rodrigues que ele desejava produzir e despertar em 

seus leitores curiosidade e achou por meio da ironia e do método comparativo as melhores 

saídas. Afinal, um estudante de história, um professor secundário ou um professor 

universitário, ao deparar-se com a leitura de textos de Rodrigues naquele contexto pós-

guerra e de surgimento dos cursos de História, com críticas tão ácidas e ferrenhas, muitas 

vezes até colocando o Brasil como um país incivilizado, totalmente precário em relação 

aos Estados Unidos e muitos países europeus, ficaria no mínimo curioso para questionar 

os porquês desse descaso que Rodrigues tanto enfatizava em seus livros. 

Para nós, esse recurso de escrita de Rodrigues, tanto o uso da ironia quanto o 

método comparativo é fruto do seu desejo de intervenção na sociedade da qual 

comparticipava não apenas como autor, mas como um agente de transformação histórica, 

utilizando-se do mecanismo de difusão que ele acreditava: a educação. “A interpretação, 

resultante da compreensão, é sempre axiológica, isto é, considera os valores próprios, faz 

julgamentos de valor” (RODRIGUES, 1978, p. 275). 

Seus textos tinham objetivo de conceder ao leitor uma compreensão histórica 

“catártica”, isto é, libertadora do fardo do passado, que servia ao encorajamento do 

presente para a ação consciente. Assim como também era retórico, porque trata-se de um 

tipo específico de estratégia de convencimento, uma vez que foi definida pelas intenções 

de Rodrigues, através da escrita de textos de história de e para historiadores. Essa 

intencionalidade de Rodrigues apresenta-se em sua escrita, dirige-se ao mundo ao qual 

ele pertence e ao qual deseja transformar; está em sua vida prática, pois se relaciona como 

mediadora entre a experiência narrada e os horizontes de expectativa.  

Para falar como Koselleck (2006), a história enquanto singular coletivo, em seu 

formato moderno, permite que essa construção seja elaborada a partir de uma estrutura 

temporal organizada, na qual o presente se abre como o tempo da ação entre o passado e 

o futuro.  

O tempo histórico que Rodrigues organizou fazia de seu presente o instante 

preparador das ações renovadoras. Tempo no qual se intercalava o andamento das 

pesquisas que contribuíram para a emergência da historiografia como um campo de 

pesquisadores e especialistas responsáveis no Brasil. E essa historiografia significava 
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algo muito específico para Rodrigues, era um horizonte para a escrita da história no 

Brasil. 

Na concepção de história de Rodrigues, percebemos uma trama na qual passado, 

presente e futuro se articulam, e essa é a instância que configura o tempo especificamente 

histórico no qual o “novo” pode emergir como horizonte. Essa trama demonstra e 

configura a relação dos eventos que formam essa orientação no tempo, a partir de um eixo 

central. “A reviravolta que pretendia implantar era parte de sua compreensão histórica. 

Rodrigues incorporava-se na história ali apresentada que, por sua vez, era entendida por 

ele como o resultado desse mesmo processo” (FREIXO, 2013, p. 157). 

Ainda de acordo com Freixo: 

Por outro lado, Rodrigues não escondeu suas expectativas. Sua própria 

concepção de tradição define que a dimensão hermenêutica (a tarefa 

compreensiva da história) estava inscrita no próprio esforço crítico de 

interpretação histórica. O recurso ao conceito de tradição era 

fundamental, pois ele inscrevia-se como parte de um discurso histórico 

que visava superar uma crise da consciência histórica no Brasil, tal 

como ele mesmo diagnosticara. Assim, torna-se possível, também, 

identificar que a tradição que Rodrigues defendeu era profundamente 

crítica e histórica; uma tradição que se pode chamar de reflexiva (2013, 

p. 157). 

 

As críticas de Rodrigues e, em grande medida, a crise da consciência histórica que 

ele diagnosticava e descrevia no Brasil e no mundo, como vimos, principalmente após as 

duas Guerras Mundiais, identificavam na Universidade mais um sintoma do que uma 

possível solução – ao menos não uma solução que fosse rápida. Pela sua concepção de 

história, seu combate profissional incentivava seus leitores à reflexão crítica sobre o que 

estaria ao seu alcance neste espaço no qual a própria validade da história estava em 

questão, isso orientado sempre pela sua promessa de renovação neste cenário de crise.  

Como ele provocava seus leitores a refletirem acerca do seu presente, naquele 

instante específico, sua interpretação também se fazia histórica. Sendo assim, no 

pensamento de Rodrigues, nada obrigaria que, em outros momentos, outros “presentes”, 

sua compreensão da tradição devesse ser recolhida como ainda válida.  

Cada geração deve analisar e interpretar a história à sua maneira, diante das 

questões e problemas que são próprios do seu tempo. Dessa maneira, seus textos, mesmo 

os de caráter teórico, historiográfico e metodológico, que conforme observamos podem 

ser colocados em uma posição inicial de descoberta e crítica das fontes, ou seja, um meio, 

uma preparação, para a brecha que ele abriu no discurso histórico na qual o intelectual 
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engajado e profissional se apresentava como voz ativa na articulação entre experiências 

e expectativas, tendo como objetivo a construção de uma consciência histórica. 

Rodrigues evidenciava sua indignação e,muitas vezes, certa ira em suas críticas, 

mostrando os problemas que identificava nos estudos históricos no Brasil. O efeito 

estético – ironia – que ele pretendia causar sobre seus leitores estava ligado a essa 

condição. Sua percepção reflexiva lançava um convite e uma provocação aos seus 

leitores: responder contrapondo-se ao descaso frente à cultura histórica, ou ficar estático 

e omisso, o que só agravaria o cenário atual se nada fosse feito. 

Rodrigues visava conscientizar seus leitores a partir deste recurso, semelhante a 

um prognóstico, ainda mais levando em consideração os meios comparativos que 

utilizava para chamar sua atenção, despertando neles, a partir de sua própria reflexão 

crítica, a vontade de também indignarem-se diante dos problemas e necessidades que 

atrasavam a efetiva modernização da historiografia brasileira e, consequentemente, a 

construção de uma consciência histórica nacional. 
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Considerações Finais 

 

A história é, assim, o suceder singular em sua 

particularidade, individualidade e 

irreversibilidade. 

 

José Honório Rodrigues 

 

Com a morte de José Honório Rodrigues em 1987, ficou para os historiadores, 

sociólogos, diplomatas e qualquer intelectual interessado em história e historiografia 

brasileira, um legado historiográfico riquíssimo em organização de fontes documentais, 

teorias acerca de diversas interpretações da história do Brasil e de sua historiografia, além 

de obras de relevância que foram fundamentais para o desenvolvimento da História 

enquanto campo de saber especializado no país.  

Obstinado em seu combate por melhores tempos em nossa história, com a inclusão 

efetiva do povo nas estruturas de poder e no desenvolvimento do país, em seus aspectos 

políticos, culturais e econômicos, Rodrigues dedicou toda a sua vida à construção daquilo 

que acreditava ser a mais poderosa e eficaz arma para a libertação de uma história 

marcadamente cruenta no Brasil: o desenvolvimento popularizado de uma consciência 

histórica verdadeiramente brasileira. 

Conforme apontou Manoel Luiz Salgado Guimarães, na apresentação do livro 

Século XIX e a história: o caso de Fustel de Coulanges, de François Hartog: 

Cada geração reinventa o legado que deseja assumir como seu legado 

presente, e essa tarefa cria a necessidade de repensar a história, 

especialmente para aqueles que a tomaram como o exercício de um 

oficio, de uma profissão e de um magistério. Nesse mesmo movimento, 

repensam as regras de seu ofício, redefinem as práticas que viabilizam 

o conhecimento do passado, reinventando a própria operação histórica 

nem cenário de tensões e conflitos, a partir do qual a disputa pelo 

passado remete às disputas pela significação do próprio presente (2003, 

p. 09). 

 

Acreditamos que foi exatamente isso que Rodrigues fez ao longo de sua vida; 

pensou e interpretou a história, desde o período colonial aos momentos que vivenciara e 

os eventos marcantes pelos quais passou, o que originalmente talvez  não fosse a sua 

intenção, quando iniciou sua carreira profissional no curso de Direito. 
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Há pesquisas sendo realizadas sobre a obra de Rodrigues desde a década de 1970, 

quando o historiador ainda era vivo, afinal, chamara atenção desde o fim de seu curso, 

quando teve seu primeiro trabalho premiado pela Academia Brasileira de Letras, a 

monografia que escreveu em conjunto com Joaquim Ribeiro – que deixou claro ter feito 

pouca diferença no trabalho, afirmando que tratava-se quase integralmente de uma 

produção de Rodrigues. A civilização holandesa no Brasil, publicado em 1940, pela 

Companhia Editora Nacional, na famosa coleção Brasiliana, foi apenas o primeiro de 

inúmeros trabalhos de Rodrigues que chamou a atenção. 

No entanto, é curioso o fato de um intelectual do porte de Rodrigues, que escrevera 

tanto acerca de tantos temas diferentes e tão importantes para a história e historiografia 

brasileira, bem como ter se ocupado em pensar a profissionalização da profissão do 

historiador, ainda não seja tão conhecido e estudado na academia, como outros nomes de 

peso que marcaram a história da historiografia do Brasil. 

Em contrapartida, como buscamos evidenciar em nosso trabalho, Rodrigues 

recebeu mais de um convite de Universidades estrangeiras, principalmente dos Estados 

Unidos, para colaborar como professor efetivo, recebendo uma quantia 

consideravelmente alta, principalmente levando em conta o salário de um professor no 

Brasil, e alcançando aquilo que ele sempre buscou: reconhecimento pelo seu trabalho. 

Não é a nossa intenção aqui apresentar Rodrigues enquanto um intelectual 

injustiçado e excluído, mas como uma pesquisa histórica não se limita a estudar tão e 

somente a obra do autor, achamos necessário apontar alguns elementos de sua vida que 

chamam atenção e estão relacionados à sua profissão e produção intelectual. 

Por exemplo, Leda, sua esposa, conta (1994) um episódio envolvendo Rodrigues 

e Leslie Bethell, famoso historiador inglês, brasilianista: 

Em 1968, quando Mr. Cayton, Representante do Conselho Britânico em 

Ottawa, no Canadá, arranjou um segundo convite para José Honório 

fazer pesquisas na Inglaterra durante quinze dias, Leslie ofereceu-nos 

um excelente jantar, para o qual convidou também um amigo seu, o 

secretário do Primeiro ministro Harold Wilson. Vendo sob a mesa um 

lindo rosbife, este perguntou: “Leslie, você se dá ao luxo de comprar 

este tipo de carne?” A resposta veio de pronto: “Devo ao professor 

Rodrigues o fato de ter-me tornado historiador (BOECHAT, 1994, p. 

126). 

    

Rodrigues foi amigo de Bethell e um grande influenciador, quando ele ainda nem 

mesmo havia decido ser historiador. Deu instruções e atenção ao inglês da mesma 

maneira que, com afinco, dedicou-se a todos os cargos e empregos pelos quais passou ao 
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longo de sua vida, sendo eles ligados aos arquivos e bibliotecas ou nas universidades das 

quais fora professor. 

Ainda de acordo com Boechat que, não podemos esquecer, era sua companheira 

de vida: 

José Honório Rodrigues foi um historiador completo: publicou 

documentos, como fizera Mommsen, divulgou com a maior 

competência eruditas publicações oficiais, e era um escritor prolífico 

que não parava de publicar artigos, livros, conferências e prefácios. 

Conquistou o reconhecimento dos meios universitários estrangeiros 

antes de obtê-lo dos brasileiros (com honrosas exceções); era visto no 

exterior como um de nossos maiores historiadores. [...] José Honório 

foi um perpétuo ressentido por não pertencer à Universidade brasileira. 

Se a Universidade do Estado de Nova York lhe ofereceu uma cátedra 

vitalícia ele foi a vida inteira discriminado pela Universidade do Rio de 

Janeiro (1994, p. 133). 

 

Mencionamos no último capítulo como era a forma de escrita de Rodrigues, 

sempre irônica e crítica, tentando convencer seus leitores a buscarem informações na 

tentativa de que eles construíssem, dessa forma, consciência acerca daquilo que não 

compreendiam e ele acusava de forma tão acentuada na maioria de seus textos. Talvez 

essa estratégia de Rodrigues tenha nos atingido também, porque foi a partir da curiosidade 

de compreendermos o porquê de um autor com tamanha envergadura ter sido de certa 

forma preterido pelas universidades brasileiras que fomos levados à fazer essa pesquisa. 

Todavia, Rodrigues não ignorava a contingência histórica em sua obra, ele tinha plena 

consciência que seus textos eram sujeitos à aceitação ou rejeição argumentativa, portanto 

abertos à crítica.  

Ao adentrar no universo honoriano, apesar de muito extenso e, por vezes confuso, 

pelo fato de Rodrigues ter publicado muitos livros compostos de suas entrevistas, artigos, 

ensaios, textos em jornais etc. sem seguir uma cronologia, podemos perceber suas 

principais preocupações, a partir das quais começamos a pensar na concepção de história 

de Rodrigues. 

Um dos primeiros e grandes problemas com que nos deparamos nos textos de 

Rodrigues e que nos levaram à começar a pensar sobre a sua concepção de história, é a 

questão dos estudos históricos no Brasil e a falta de pesquisadores que descobrissem nova 

documentação e se dedicassem a longas missões de pesquisa para balizar seus estudos e 

a escrita de uma história nova, que fosse adequada aos anseios e problemas do seu 

presente.  
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A nova pesquisa seria indispensável para a descoberta de novos documentos e o 

esclarecimento destas questões e problemas. O preparo pertinente e tratamento crítico-

metodológico desta documentação nova seria, então, a própria base do critério de 

legitimidade que Rodrigues avaliava nos trabalhos em análise.  

Rodrigues buscava uma renovação, portanto, considerava que uma nova 

historiografia não poderia ser balizada apenas sobre documentos já conhecidos. Somente 

a interpretação e reinterpretação de velhos documentos não bastariam, era necessário ir 

além. Novas pesquisas e documentação nova eram necessárias e cruciais para revelarem 

novos dados e aspectos pouco conhecidos da História do Brasil, mas também pelo 

tratamento dado durante as pesquisas, no qual se pode registrar o rigor e a veracidade das 

informações dispostas na documentação consultada. 

Essas questões ficaram evidentes para Rodrigues – e consequentemente para seus 

leitores – a partir de 1943, quando ele viajou para os Estados Unidos com a bolsa da 

Fundação Rockefeller, conforme discorremos ao longo do trabalho, e pôde estudar Teoria 

da História e visitar inúmeros arquivos, bibliotecas e arquivos. A partir desse momento 

Rodrigues começa o que entendemos como uma luta – ele torna-se um historiador em 

combate. 

Seu combate em favor do Brasil vai desde a renovação da historiografia até a 

reforma universitária. Sob nossa perspectiva, isso se dá em função de Rodrigues possuir 

uma concepção de história que a considera sempre viva, em uma realidade sempre 

presente, passível de ser transformada pelo povo, desde que ele possua consciência dessa 

história. Os agentes responsáveis pelos mecanismos de construção e disseminação dessa 

consciência são os historiadores. Por isso Rodrigues insiste em uma reforma universitária 

em caráter de urgência. 

Em Teoria da história do Brasil, Rodrigues faz uma discussão teórico-

metodológica que perpassa por inúmeros campos, desde os problemas da história e as 

tarefas dos historiadores; os problemas da historiografia brasileira; a etimologia da 

palavra “história”; as relações entre filosofia e história; os diversos gêneros da história; 

crítica e edição de documentos históricos etc., com o intuito de que o livro seja um manual 

básico para professores e estudantes de história, porque sob a concepção de Rodrigues o 

primeiro passo necessário para um trabalho histórico é a descoberta das fontes. Ou seja, 

nesse livro, ele oferece algumas resposta – e muitos problemas – para a questão da 

documentação e a importância e a necessidade de sua preservação, porque os arquivos e 
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documentos guardam a memória de um país, e ela é uma ferramenta para a construção de 

consciência nacional. 

 A pesquisa histórica no Brasil é onde, pela primeira vez, aparece a proposta do 

Instituto de Pesquisa Histórica, que mencionamos também em nosso trabalho. Em nossa 

perspectiva, essa ideia de Rodrigues de construção de um Instituto, é uma tentativa de 

colocar em prática não só o que aprendera nos arquivos e bibliotecas dos Estados Unidos, 

mas também uma perspectiva que busca mudanças e avanços no sistema público e privado 

do Brasil em relação à conservação dos documentos. 

Nesse quesito seria necessário, para a preservação documental de qualidade, não 

apenas um Instituto eficaz, mas também técnicos e funcionários qualificados. Para isso, 

Rodrigues propõe que haja novas capacitações, apontando para uma modernização da 

maneira como os funcionários dos institutos eram treinados, deixando claro os avanços 

que seriam necessários para que o Brasil alcançasse os países que possuíam mão de obra 

qualificada e empenho do governo na conservação de sua história (RODRIGUES, 1969). 

Para nós, esses pontos estão interligados dentro da concepção de história de 

Rodrigues, que aponta sempre para mudanças nas estruturas vigentes. A mudança que o 

Brasil necessitava, de acordo com Rodrigues, era urgente e tinha estreita relação com a 

forma como ele via o povo brasileiro sendo tratado. 

Ele afirma que em inúmeros documentos oficiais lia frequentemente que o povo 

brasileiro era cordato, incapaz de se revoltar contra as elites dominadoras, que eram 

pequenas, mas sempre dominaram a maioria, por meios cruentos e sanguinolentos 

dispositivos. Portanto, para Rodrigues, havia um problema com quem produzia essa 

história oficial, porque como sabe-se, desde o período colonial, existem inúmeras 

revoltas, sanguinárias também, mas em busca de direitos. E a história oficial 

desconsiderava isso para Rodrigues (1985), o que conduzia ao problema da crítica dos 

documentos e de quem os produzia. 

Podemos perceber que para Rodrigues (1969) o principal meio de rever como essa 

historiografia e crítica de documentos estava sendo construída era por meio de uma 

reforma universitária. Apesar de ficar claro que para ele a Universidade não estava 

formando pesquisadores e historiadores, mas sim professores de História para o ensino 

secundário, ele via problemas relacionados à grade curricular que afetavam essas duas 

esferas. 
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A divisão dos cursos superiores de história em apenas quatro cadeiras era 

totalmente equivocada, e a falta de disciplinas norteadoras dos estudos históricos, como 

Metodologia e Introdução aos Estudos Históricos, não formava historiadores, 

pesquisadores ou professores capazes de tecer críticas (RODRIGUES, 1969). E sendo 

assim, se os profissionais que estudaram para atuar nessa área não eram capazes de 

desempenhar seu papel crítico perante à sociedade que não tinha esses meios, quem iria 

ajudar na construção de uma consciência histórica geral, que servisse ao social e às lutas 

das classes dominadas? 

Portanto, para nós, em termos práticos, aquilo que compreendemos como a 

concepção de história em Rodrigues reside na reforma universitária proposta por ele como 

principal meio de difusão de todo o projeto que possuía para o Brasil. Somente por meio 

da educação de qualidade e crítica que o povo poderia ser alcançado. Conhecer sua 

história para além das versões oficiais poderia fazer com que o povo pensasse de forma 

mais crítica e, dessa maneira, construísse uma consciência histórica, nacional e social. 

Sendo assim, a concepção de história sempre presente, que entendemos que marca 

sua produção, passa a ter um caráter de militância marcada pelo exercício do próprio 

ofício de historiador. As questões formuladas pelo historiador às fontes a partir das 

necessidades do presente é que proporcionam uma história com potência de 

transformação. 
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