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Resumo: 
Falecido em 1927, Capistrano de Abreu, assim como muitos dos intelectuais que lhe foram 
contemporâneos, foi objeto de práticas deliberadas de construção da memória, sendo a criação 
da Sociedade Capistrano de Abreu (1927-1969) a materialização das aspirações dos 
“discípulos”, amigos e pares de Capistrano de Abreu em torná-lo uma personagem memorável 
para a história da inteligência brasileira. Esta instituição passou por vários momentos 
representativos da produção historiográfica nacional, e em seus últimos anos de atividade foi 
dirigida pelo historiador José Honório Rodrigues. Dessa forma, esta comunicação tem o 
objetivo de discutir as representações construídas sobre Capistrano de Abreu por José 
Honório Rodrigues, quando este era o representante oficial do culto institucional à memória 
de Capistrano.     
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“Quando não se quer descobrir onde está a verdade 
mais genuína sobre a vida particular e a produção 
intelectual do escritor, o que passa a mover o 
interesse do leitor de biografias são as variadas 
maneiras de interpretar e representar, sob a forma 
de uma narrativa, os acontecimentos da vida do 
escritor”.1 

 
 

Maria Helena Werneck, ao estudar a forma como a imagem do literato Machado de 

Assis foi “encadernada” por biógrafos e críticos literários, chegou à conclusão de que os 

textos produzidos por estes são fontes importantes para a percepção da própria crítica literária 

e do campo de estudos literários. Pois, ao realizarem a escolha do sujeito a ser biografado, 

bem como definir formas de entendimento sobre este sujeito, os biógrafos e críticos estão 

mobilizando categorias sociais que lhe são contemporâneas e na maioria dos casos são 

representativas de um grupo social que as constrói, compartilha e legitima. Assim, a autora 

transforma as biografias e textos de crítica literária em objeto de reflexão.   

Decorrente dessa percepção de que as biografias e análises críticas são textos datados 

e restritos a um espaço social específico, a autora aponta o relativismo presente na crítica e 

                                                           
∗ Mestranda. 
1 WERNECK, Maria Helena. O homem encadernado: Machado de Assis na escrita das biografias. Rio de 

Janeiro: EDUERJ, 1996, p.24. 
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põe em xeque o ideal de “verdade” que estaria embutido nos textos biográficos. 2 Afirma que 

o leitor ao ler biografias não deve buscar a precisão e a pureza de uma narrativa, que teria 

conseguido retratar a vida de um indivíduo com exatidão, mas observar os textos biográficos 

apenas como maneiras variadas de interpretar e representar, sob a forma de uma narrativa, 

os acontecimentos da vida do escritor.3  

Os apontamentos realizados pela autora nos parecem relevantes ao analisarmos a 

extensa produção bibliográfica e crítica existente na historiografia brasileira sobre o 

historiador Capistrano de Abreu (1853-1927). Este partilhou, como muitos outros homens de 

letras do início do século XX no Brasil, da prerrogativa de ter sua memória urdida por 

instituições ou por práticas e ritos de memória não institucionais, como artigos em 

periódicos.4 Contudo, no caso do historiador, sua memória foi construída de forma 

institucional. A Sociedade Capistrano de Abreu, criada em 11 de setembro de 1927, um mês 

após a morte do historiador, congregou durante 42 anos os esforços de intelectuais e políticos 

para preservar a memória de Capistrano de Abreu para a sociedade de uma forma geral, e 

principalmente, o seu lugar dentro da memória disciplinar da historiografia brasileira. 5 

Percebendo a memória como um espaço de disputa e dinâmico, no qual as lutas de 

representação fazem parte do próprio exercício de entendimento da memória, espaço no qual 

grupos sociais disputam ininterruptamente o poder de “enquadrá-la”, acreditamos que a 

memória construída institucionalmente pela Sociedade Capistrano de Abreu para seu patrono 

passou por momentos distintos em seus 42 anos de atividades.6 Durante este período, nas 

                                                           
2 Para Daniel Madélenat um dos aspectos que reforçou a percepção do texto biográfico como passível de 

exatidão e enunciador da verdade sobre a vida de um determinado indivíduo foi a perspectiva de uma biografia 
historicista, na qual a reconstrução documental da vida do biografado seria o principal aspecto legitimador da 
exatidão do texto biográfico. Ver: MADÉLENAT, Daniel. La biographie. Paris: PUF, 1984. 

3 WERNECK, Maria Helena. O homem encadernado... Op.cit. p. 24. Outros autores já discutiram a retórica 
mobilizada nos textos biográficos que objetiva produzir um ideal de verdade, o mais conhecido crítico 
contemporâneo desse caráter da biografia foi Pierre Bourdieu. Ver: BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. 
In. ___. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 4 ed. Campinas: Papirus, 2003, p. 74-82.  

4 Ver: ABREU, Regina. O enigma dos Os Sertões. Rio de Janeiro: Funart: Rocco, 1998; ___. A fabricação do 
imortal: memória, história e estratégias de consagração no Brasil. Rio de Janeiro: Lapa: Rocco, 1996; EL 
FAR, Alessandra. A Encenação da Imortalidade: uma análise da Academia Brasileira de Letras nos primeiros 
anos da República (1897-1924). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000; GONÇALVES, João Felipe. Enterrando 
Rui Barbosa: um estudo de caso da construção fúnebre de heróis nacionais na primeira república. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, n. 25, v. 1, 2000; GONTIJO, Rebeca. O velho vaqueano: Capistrano de Abreu, da 
historiografia ao historiador. Tese (Doutorado), Programa de pós-graduação em história da Universidade 
Federal Fluminense, 2006. 

5 Para ver sobre a construção da memória disciplinar da historiografia brasileira, GUIMARÃES, Manoel Luiz 
Salgado. Historiografia e Cultura Histórica: notas para um debate. Ágora, Santa Cruz do Sul, v.11, n.1, p.32, 
jan/jun. 2005. 

6 Compreendemos a memória como um movimento dialético no qual o seu “enquadramento” por um grupo 
social específico, ou seja, a tentativa de tornar a lembrança sobre um determinado fato homogênea, eliminando 
qualquer tipo de disputa ou forma concorrente de entendimento, gera, inevitavelmente, novas formas de 
percepção dos fatos sociais. Como alertou Michel Pollack, a memória é sempre um espaço de disputa. Ver: 
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atividades da instituição, questões diversas foram colocadas, interesses vários foram 

buscados, fato ainda mais representativo diante das transformações no seu quadro social.   

Dois momentos podem ser enfatizados na Sociedade Capistrano de Abreu. Primeiro, 

sua fase inicial nas décadas de 30 e 40, momento no qual a instituição foi mais produtiva, com 

a publicação da obra completa do historiador, com exceção da correspondência do autor – 

ainda com consulta restrita na Biblioteca Nacional –, realização de concursos monográficos, 

confecção de quadros e bustos, coleta de objetos pessoais, além da regularidade nas reuniões 

anuais dos sócios no dia do nascimento de Capistrano de Abreu, 23 de outubro, para a 

realização de palestras, homenagens e cortejos ao cemitério São João Batista, local onde foi 

sepultado o historiador.  Aspecto relevante deste período é a presença no quadro social da 

instituição de indivíduos que privaram da companhia de Capistrano de Abreu, como Paulo 

Prado e Rodolfo Garcia, ou através da escrita epistolar, como H. G. Wells e Franz Boas. Esses 

sócios se representavam como amigos, discípulos ou admiradores do “mestre” Capistrano de 

Abreu.  

A partir da metade dos anos 40, a Sociedade passou por transformações constantes. Os 

sócios que de fato administravam o empreendimento se afastaram por falecimento ou 

questões pessoais. A Sociedade, devido às transformações no próprio campo intelectual, e 

especificamente da história, não se apresentou mais como um espaço atrativo para a aquisição 

de capital simbólico, talvez o fator mais determinante nesta mudança tenha sido a 

institucionalização das disciplinas nos cursos universitários. Transformação que alijou as 

instituições como a Sociedade desse processo, marginalizando esses espaços e os 

considerando distantes de uma cientificidade que somente poderia ser produzida a partir de 

então no espaço acadêmico. Porém, apesar das dificuldades existentes em aproximar estas 

instituições do campo acadêmico, alguns sócios da instituição tentaram promover a inserção 

da Sociedade neste debate, se destacando o nome de José Honório Rodrigues.7 

 Retomando a discussão que introduz este artigo, o que cabe ser problematizado diante 

da percepção dos textos biográficos e das análises críticas como representações de uma 

condição sócio-temporal específica – observação que permite transformar estes textos em 

                                                                                                                                                                                     

POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.10, 1989/1; ___. 
Memória, esquecimento e silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.03, 1989/1; ___. La gestion de 
l’indicible. Actes de la recherche em Sciences Sociales. Paris, v.62, n.62-63, p.30-53, 1986; ___. Le 
témoignage? Actes de la recherche em Sciences Sociales. Paris, v.62, n.62-63, p.3-29, 1986.   

7 A dissertação pretende discutir a memória de Capistrano de Abreu construída pela Sociedade, através de um 
duplo movimento, interno e externo respectivamente. Primeiro, identificar as representações construídas e 
como estas conferiam um lugar social para os sócios da instituição na memória disciplinar da historiografia 
brasileira; segundo, relacionar a instituição com o campo intelectual que lhe foi contemporâneo em suas fases 
distintas.  
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caminhos para se chegar não apenas no autor analisado ou biografado, mas também nos 

críticos e biógrafos que os produziram –, e da percepção de que a memória é um espaço 

dinâmico de disputas e de construção de si, são as práticas de construção da memória de 

Capistrano de Abreu operacionalizadas por José Honório Rodrigues.8  

Com as mudanças ocorridas dentro da instituição, novas formas de representar 

Capistrano de Abreu surgiram e se sobrepuseram por meio de um movimento dialógico. A 

nova Sociedade que se formava no final dos anos 40, naturalmente não poderia estabelecer as 

mesmas relações afetivas e profissionais com seu patrono. Por conseqüência, os investimentos 

realizados para construção e afirmação de uma memória sobre o autor se transformaram. 

Mudanças também ocorreram na condução das atividades do grêmio e nas formas de 

representar Capistrano.  

Na fase inicial da Sociedade o que prevalecia era uma visão institucional, porém 

coletiva, sobre Capistrano de Abreu. Existia nos textos de Paulo Prado, Afonso de Taunay, 

Roquete Pinto, João Pandiá Calógeras e outros, uma confluência de posicionamentos, na qual 

Capistrano de Abreu era lembrado como um paradigma da historiografia brasileira, o 

“mestre” dos estudos históricos, geográficos e etnográficos. Ou seja, uma unidade nos 

discursos, porém construída pelo coletivo.  Contudo, durante as comemorações do centenário 

de Capistrano de Abreu em 1953, observamos uma mudança que levou à obliteração dos 

discursos do que chamamos “sócios fundadores” e a proeminência como discurso 

institucional da visão individual e de José Honório Rodrigues.9  

Os “sócios fundadores” e José Honório Rodrigues, apesar de terem como referencial a 

filiação a uma mesma instituição, levados pela dinâmica da memória, possuíam formas 

distintas de se relacionar com a memória de Capistrano de Abreu. Segundo as sugestões de 

Hugo Lovisolo, podemos entender que os sócios fundadores da Sociedade viam a memória 

histórica de Capistrano de Abreu como “âncora”. Segundo o autor, a memória enquanto 

âncora possibilita que diante do turbilhão da mudança e da modernidade, não nos 

desmanchemos no ar.10 Ou seja, para os sócios fundadores da Sociedade, e isso é o que pode 

ser percebido em muitos textos que estes produzem sobre Capistrano de Abreu, o que estava 

                                                           
8 Para ver sobre as representações como construtoras de memórias e identidades sociais, CHARTIER, Roger. O 

mundo como representação. In. ___. À beira da falésia. A história entre certezas e inquietudes. Porto Alegre: 
Editora da Universidade/ UFRGS, 2002, p.72.  

9 Criamos a convenção de denominar discursos fundadores, as narrativas congregadas nas duas primeiras 
décadas da Sociedade Capistrano de Abreu, e construídos e mobilizados pelos sócios que fundaram a 
instituição e que em sua maioria possuíam relações afetivas e profissionais mais estreitas com Capistrano de 
Abreu.  

10 LOVISOLO, Hugo. A memória e a formação dos homens. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.2, n.3, 1989, 
p. 16.  
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em jogo e o que os mobilizava era a perspectiva de construir uma tradição que os legitimasse, 

enquanto representantes e continuadores de uma escrita da história na qual Capistrano era 

representado como precursor.11 Cabe apontar que até este momento da pesquisa não foram 

encontrados textos críticos produzidos pelos “sócios fundadores” da Sociedade, prevalecendo 

nos “discursos fundadores” o tom encomiástico e emulativo, bem como foram colocados em 

destaque episódios da vida privada de Capistrano, sendo valorizada a intimidade com o 

historiador.  

No caso de José Honório Rodrigues, a memória histórica de Capistrano de Abreu pode 

ser percebida como “plataforma”, o que para Lovisolo, permite que nos lancemos para o 

futuro com os pés solidamente plantados no passado criado, recriado ou inventado como 

tradição. Esta, por sua vez, toma o sentido de resistência e transformação.12 Será esta relação 

de plataforma que buscaremos apresentar.  

A produção de José Honório Rodrigues sobre Capistrano pode ser dividida em dois 

corpus documentais distintos, a produção particular do historiador, ou seja, seus livros e 

artigos sobre historiografia brasileira; e os artigos, prefácios, anotações e notas introdutórias 

que acompanharam as obras de Capistrano de Abreu editadas pela Sociedade e por José 

Honório Rodrigues a partir de 1954. É este segundo grupo de textos que será analisado em 

primeiro plano. Cabe salientar que a distinção dos textos é meramente esquemática e as 

temáticas e análises do historiador sobre Capistrano permeiam toda sua obra cujo objeto seja a 

historiografia brasileira.    

 

 

José Honório Rodrigues e a edição da obra e Capistrano de Abreu. 

 
Certamente a anotação é um trabalho que revela 
modéstia, humanidade, renuncia, mostrando-se o 

                                                           
11 Um artigo referencial para pensar na construção de uma tradição historiográfica fundada por Capistrano de 

Abreu é o texto de Paulo Prado publicado em Paulística, no qual o autor credita a Capistrano a formação de 
uma escola histórica mobilizada para melhor conhecer o Brasil, e expõe o empenho da Sociedade em 
continuar os estudos do “mestre”. Outro trabalho de referência é a primeira biografia de Capistrano de Abreu 
publicada em 1931, cuja edição foi financiada pela Sociedade. Nela, a autora, Alba Nascimento, expõe o que 
seria essa tradição, definindo a produção de Capistrano e da Sociedade como Moderna. Essa escrita da história 
se caracterizaria por ser pautada em uma relação próxima com a Sociologia e a Geografia (Antropogeográfia) e 
fundamentada principalmente na crítica documental. Ver: PRADO, Paulo. PRADO. Capistrano. In. Paulística, 
etc. 4 ed. CALIL, Carlos Augusto (org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2004; NASCIMENTO, Alba 
Cañizares. Capistrano de Abreu. O Homem e a obra. Rio de Janeiro: Editora Briguiet & Cia, 1931. Para ver 
sobre a construção de uma tradição como um ato deliberado de formação de um lugar social, LENCLUD, 
Gérard. Qu’est-que la tradition? In. DETIENNE, Marcel. Transcrire les mithologies. Paris: Albin Michel, 
1994, p. 25-44. 

12 LOVISOLO, Hugo. A memória e a formação dos homens. Op.cit. p.16. 
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autor capaz de sacrificar seu tempo, seu esforço e 
faculdade pelo aperfeiçoamento de obra já 
realizada por outro. Esta não foi a lição de 
Varnhagen, que sempre foi soberbo e orgulhoso, 
mas de quem se assinava “João Ninguém” e o 
maior historiador que o Brasil já possuiu.13 

 
Com essa afirmação, José Honório Rodrigues definiu as anotações realizadas por 

Capistrano de Abreu à obra de Francisco Adolfo de Varnhagen. Uma lição de humildade, 

como se o trabalho do prefaciador e do anotador não conferisse identidade e reconhecimento 

no campo letrado. Para Rodrigues, este seria um ato quase beneficente. Contudo, as anotações 

e os prefácios conferem posições nas disputas do mundo das letras, e estes campos extra-

textuais são importantes espaços de disputas e diálogos, e representam um lugar social de  

fala.14 Não é a toa que nas biografias e análises críticas à obra de Capistrano de Abreu o seu 

papel de anotador e prefaciador é constantemente retomado, delegando um capital simbólico a 

esses trabalhos, condição da qual a afirmação de Rodrigues foi resultado.   

O próprio José Honório Rodrigues foi receptor de um capital dessa natureza, como o 

principal organizador da obra de Capistrano de Abreu posterior a 1954, com exceção da 

edição dos Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, realizada em 1960. Um exemplo é que 

na maioria dos casos, a coletânea de cartas de Capistrano de Abreu é lembrada por ter sido 

organizada por José Honório Rodrigues.15 Como dirigente da Sociedade, acabou substituindo-

a no papel de editor da obra de Capistrano de Abreu após o termino de suas atividades em 

1969.  

As relações de José Honório Rodrigues com a obra de Capistrano de Abreu são 

anteriores a sua entrada na Sociedade, em 1939. Foi como pesquisador dedicado à história da 

colonização holandesa no nordeste brasileiro que José Honório iniciou a sua aproximação 

com a obra de Capistrano.  

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

formou-se em direito na Faculdade do Largo de São Francisco em 1937, no mesmo ano 

recebeu o prêmio de erudição da Academia Brasileira de Letras pela pesquisa realizada ao 

lado de Joaquim Ribeiro sobre a invasão holandesa, cujo volume veio a ser publicado em 

                                                           
13 RODRIGUES, José Honório. Capistrano de Abreu. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 25 out. 1953, s/p. 
14 Para ver sobre os prefácios como instrumentos de interlocução com os leitores: NOIRIEL, Gerard. L’Univers 

Historique: une collection d’historie à travars son paratexte (1970-1993). Gêneses. n.18, 1995. p. 110-131. 
Sobre a função dos prefácios nos textos de história: ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. História e narrativa. In. 
MATTOS, Ilmar (org.). Ler e Escrever para Contar: documentação, historiografia e formação do historiador. 
Rio de Janeiro: Access, 1998.  p. 221-258. 

15 ABREU, Capistrano de Abreu. Caminhos Antigos e o Povoamento do Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Sociedade 
Capistrano de Abreu/ Livraria Briguiet & Cia, 1960.  
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1940 com o título de A Civilização Holandesa no Brasil.16 A partir de 1939, passou a 

trabalhar no Instituto Nacional do Livro ao lado Sérgio Buarque de Holanda, permanecendo 

nessa instituição até 1944.17 Essa era posição ocupada por José Honório no campo letrado no 

momento da sua admissão no quadro social da Sociedade. Contudo, acreditamos que a sua 

aceitação decorreu não apenas de seu capital simbólico já acumulado, mas da resenha crítica 

sobre Capistrano de Abreu publicada pelo autor na Revista do Brasil em março de 1939. 

O ensaio crítico foi motivado pela publicação da 3ª série dos Ensaios e Estudos de 

Capistrano, publicada, em 1938, pela Sociedade.18 O início do ensaio parece nos revelar as 

perspectivas que norteariam as análises críticas de Rodrigues sobre Capistrano, e também 

revela os aspectos que diferenciariam as suas análises das dos sócios fundadores da 

instituição.  

O que Rodrigues propõe discutir no ensaio é a formação de Capistrano de Abreu, 

especificamente, “a unidade de pensamento” do autor. Porém, essa unidade de pensamento 

tem para Rodrigues um significado diverso do que a Sociedade entendia como unidade. Para 

Rodrigues, a unidade de Capistrano seria a forma com a qual o historiador lidou com diversas 

matrizes teóricas durante a sua atividade profissional, e mesmo assim, suas afirmações não 

eram contraditórias. Na perspectiva de Rodrigues, Capistrano soube depurar as teorias da 

história e sociológicas que teve acesso; e o autodidatismo do autor dos Capítulos de História 

Colonial não teria resultado em uma combinação esdrúxula e desconexa de idéias.  

Nesse ponto já se apresenta a principal perspectiva das análises de Rodrigues sobre 

Capistrano. A produção intelectual do historiador não é mais entendida como algo inato, fruto 

de sua genialidade, o que em grande medida caracterizava o que seria a “unidade de 

Capistrano” para os sócios fundadores da instituição. Rodrigues passa a inserir o autor em 

tradições teóricas de escrita da história. Para Rodrigues, a análise da produção intelectual de 

Capistrano de Abreu não poderia ser completa se esta se restringisse apenas aos textos 

produzidos pelo historiador, mas sim, colocar a produção deste em diálogo com outros textos, 

percebendo as heranças e contribuições que estes trabalhos trouxeram a Capistrano. José 

                                                           
16 RODRIGUES, José Honório; RIBEIRO, Joaquim. Civilização Holandesa no Brasil. São Paulo: Cia. Editora 

Nacional, 1940. Posteriormente o autor também publicou como resultado dessa pesquisa um guia de fontes e 
bibliografia sobre a temática: RODRIGUES, José Honório. Historiografia e Bibliografia do domínio Holandês 
no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1949. 

17 Para ver sobre a trajetória intelectual e a produção historiográfica de José Honório Rodrigues, IGLÉSIAS, 
Francisco. José Honório Rodrigues e a historiografia brasileira. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.1, 1988, 
p.55-78; MARQUES, Ana Luiza. José Honório Rodrigues: uma sistemática teórico-metodológica a serviço da 
História do Brasil. Dissertação (Mestrado), PUC/RJ, 2000.  

18 RODRIGUES, José Honório. Capistrano de Abreu. Revista do Brasil, a.2, n.9, fase 3,  p.56-63, mar/1939. 
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Honório apresenta a possibilidade de observar Capistrano de Abreu através da sua formação 

intelectual.  

Para os sócios fundadores da Sociedade, a genialidade de Capistrano de Abreu era pré-

requisito de qualquer construção póstuma ou do autor, principalmente, por que para eles a 

genialidade do “mestre” representaria a genialidade dos “discípulos” e continuadores de sua 

obra. Com esta afirmação não estamos definindo que José Honório Rodrigues se desprendeu 

da categoria de gênio para caracterizar Capistrano de Abreu, mas que essa genialidade passou 

a ser entendida como um processo de formação intelectual. Para Rodrigues: 

Não vacila o pensamento de Capistrano de Abreu quando discute qualquer 
idéia; ele segue sempre a mesma disciplina intelectual, a mesma doutrina 
que o seu espírito curioso e indagador aceitou como a mais verdadeira. Essa 
a razão da profunda admiração que lhe tributamos. Homenagem grata 
merece o nosso maior historiador, porque nunca se limitou a vasculhar tão 
somente documentos ou manuscritos; ele arejou todas as disputas históricas 
com um pouco de sua fina intuição psicológica, da crítica sociológica de sua 
época, e das correntes etnológicas que disputavam o pensamento do período 
de sua vida.19 
 

Rodrigues, assim como os sócios fundadores, também entende e constrói a imagem de 

Capistrano como a do “maior historiador brasileiro”. Contudo, Capistrano seria o maior para 

Rodrigues não pela sua genialidade inata, mas sim pelas leituras que fez, pela sua formação, e 

principalmente, por aliar a teoria à história – teoria sugerida pela leitura de outros autores.  

Pensando na produção historiográfica brasileira neste período, podemos demarcar que 

a instauração dos cursos universitários promoveu uma mudança na própria abordagem 

histórica e nos objetos de pesquisa. Cada vez mais, o discurso histórico passou a ser objeto da 

disciplina história em um exercício de auto-reflexão, e José Honório Rodrigues é lembrado 

constantemente como um dos autores referenciais nesta seara dos estudos de historiografia. 

Caberia ao crítico historiográfico depurar os procedimentos de escrita da história (métodos, 

fontes, objetos e discussão bibliográfica).20  

O que se pode averiguar é o antagonismo de olhares entre aquele que se representa 

como um crítico com o deliberado desejo de analisar o autor em questão, e aqueles que ao 

abordarem a obra do “mestre”, denominação que já prevê uma hierarquia, agiam com 

                                                           
19 RODRIGUES, José H. Op.cit. p.57.  
20 Para perceber as mudanças que ocorreram nos anos 40 e se consolidaram nos anos 50 na abordagem dos 

discursos históricos, uma fonte importante é a Revista de História publicada em São Paulo por professores 
ligados a USP a partir de 1951. A leitura deste periódico e a observação dos artigos publicados têm nos 
ajudado a perceber as transformações pelas quais passava a produção historiográfica nacional. Modificações 
que contribuíram para a mudança de abordagem e da recepção da obra de Capistrano de Abreu, principalmente 
percebendo quais seriam os interlocutores de José Honório Rodrigues e que tipo de crítica historiográfica era 
proposta. 
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parcimônia nas observações realizadas. Afinal, para os “sócios fundadores”, questionar os 

procedimentos de Capistrano de Abreu enquanto historiador significava por em cheque os 

seus lugares sociais privilegiados no espaço letrado.    

Nesse ponto apresenta-se uma segunda característica das considerações de Rodrigues 

sobre a produção de Capistrano. Rodrigues não escrevia para reafirmar as posições de 

Capistrano, mas sim para dialogar com estas e muitas vezes realizar reparos. É o que se pôde 

observar nos comentários de Rodrigues sobre o artigo História Pátria, presente na 3ª série dos 

Ensaios e Estudos.21 O autor chama atenção ao uso que Capistrano de Abreu fez da 

psicologia, da sua proposta de compreender por um viés psicológico os fatos históricos. 

Rodrigues cita o caso da consciência de inferioridade da população brasileira no período 

colonial em relação à metrópole, que, para Capistrano, seria ausente na população 

pernambucana, sendo este o fator causal das freqüentes insurreições e revoltas nesta capitania 

durante o século XVIII e XIX. 

Rodrigues traz inúmeros autores, que, segundo ele, emitem considerações débeis e 

facilmente destrutíveis sobre esse caráter particular do povo pernambucano. E apesar de não 

inserir Capistrano dentre estes autores, considera que a atribuição feita por este a ausência da 

consciência de inferioridade dos pernambucanos como fator causal é algo que deve ser 

questionado. Rodrigues segue o texto desconstruindo as interpretações dos autores, tendo 

como principal suporte a efervescente antropologia cultural do início do século XX. Contudo, 

ao analisar Capistrano de Abreu, Rodrigues também desconstrói a sua perspectiva, todavia, 

respeita o seu lugar de maior historiador brasileiro.  

A relação estabelecida por Rodrigues com Capistrano será a de continuidade, mas no 

sentido evolutivo, de aperfeiçoamento. O analista passa então a expor todo o corpus de leitura 

que o faz capaz de dialogar com então “mestre”, e de muitas vezes chegar a uma conclusão 

diversa. A seguinte afirmação de Rodrigues nos parece reveladora dessa nova relação 

tramada: 

Para nós, a rebeldia pernambucana, se quisermos lobrigá-la tão longe, estaria 
na necessidade de bem estar material que experimentá-la o povo na época 
holandesa. Ainda nesse ponto concordariam conosco os antropólogos sociais 
se mostrássemos que o contato cultural de ordem material (ergológico, diria 
Montandon) imprimira este padrão mais alto de vida que sonegado pelas mas 
administrações portuguesas provocará a luta com essa finalidade. 
Naturalmente mascarada com a feição ideológica que embeleza as 
revoluções econômicas. O fato, no entanto, é que Capistrano nos fornece 
uma interpretação bem interessante e fortalecida por intuição psicológica 

                                                           
21 ABREU, Capistrano. História Pátria. In. ___. Ensaios e Estudos: crítica e história. 3ª Série. 2 ed. (1ª edição 

1938) Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976, p.103-124.  
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verdadeiramente penetrante. (...) É essa, sem dúvida, uma outra explicação 
interessante e merecedora de reflexão.22       
 

O texto de Capistrano aparece como necessário, porém não aparece como limitador, e 

sim instigador de questionamentos. Ele não deve ser tomado como modelo, mas sim como 

uma matriz iniciadora de novos problemas. Esse aspecto pode ser novamente observado no 

trecho onde Rodrigues discute a seguinte afirmação de Capistrano: o que houver de diverso 

entre o brasileiro e o europeu atribuo em máxima parte ao elemento clima e ao indígena. 

Sem negar a ação do elemento africano, penso que ela é menor que a dos dois fatores, 

tomados isoladamente ou em conjunção.23 Rodrigues, então, mais uma vez se nutre de leituras 

contemporâneas para rebater as afirmações de Capistrano. Dessa vez, Gilberto Freyre aparece 

como seu principal interlocutor, e Casa Grande & Senzala como o estudo que desconstruiria 

a interpretação de Capistrano. Rodrigues fez a seguinte afirmação: 

Na formação da família, na economia, enfim seria ocioso lembrar aqui todo 
o montante de influência que a cultura índia e negra trouxeram à civilização 
brasileira. Mesmo porque esta tem sido a finalidade de alguns trabalhos que 
ultimamente vem aparecendo. Em Casa Grande & Senzala pode-se ter uma 
síntese e mesmo uma análise das influências negras e índias. Não pode haver 
dúvida de que Capistrano errava quando dizia referindo-se aos tupinambás: 
“Assim representavam o termo de evolução a que os portugueses e africanos 
tendiam a cada progresso que fazia a aclimação das raças vindicas, era um 
passo que os aproximava dos caboclos”. Seria um absurdo que os 
dominadores portugueses, de cultura superior, acomodassem, à cultura 
inferior indígena. Os portugueses é que iam impondo aos indígenas e aos 
africanos os métodos de vida, social e de família às culturas inferiores, 
procurando, é certo se adaptar as condições especiais de ambiente e clima. 
Essas eram as únicas concessões que seria possível fazer. 24      
 

Esse foi o recurso utilizado por Rodrigues em todo o ensaio, afirmava as posições de 

Capistrano, e a partir de uma bibliografia que lhe era contemporânea realizava novas 

conclusões, mas sempre reservando o lugar privilegiado de Capistrano na historiografia 

brasileira. Esse recurso não se limitou apenas a este artigo. No livro Teoria da História do 

Brasil (1949), Capistrano apareceu como um dos principais interlocutores de José Honório 

Rodrigues. Corriqueiramente foram evocados os posicionamentos de Capistrano sobre algum 

aspecto problematizado. Periodização da história do Brasil, pesquisa, uso e análise de fontes, 

embasamento teórico, crítica e síntese histórica, Capistrano de Abreu sempre foi representado 

como um ponto paradigmático na história da história do Brasil. Divisão que acarretou a 

                                                           
22 RODRIGUES, José Honório. Op.cit. p. 58.  
23 ABREU, Capistrano de. apud. RODRIGUES, José Honório. Op.cit. p. 62.  
24 RODRIGUES, José Honório. Op.cit. p. 63.  
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existência de precursores, aí se destaca Francisco Adolfo de Varnhagen, com sua História 

Geral do Brasil, e sucessores, dentre estes, José Honório Rodrigues. 25 

Essa intencionalidade de se estabelecer no campo letrado como um sucessor, 

aprimorando a produção historiográfica de Capistrano, aparece de uma forma mais evidente 

durante as comemorações do centenário de nascimento do historiador, em 1953. José Honório 

Rodrigues, neste momento presidente da Sociedade, publicou a correspondência e realizou as 

anotações do principal livro de Capistrano de Abreu, os Capítulos de história Colonial.26 Daí 

por diante os livros de Capistrano de Abreu passaram a ser introduzidos por Rodrigues, e os 

prefácios e notas introdutórias passaram a ser espaços privilegiados para que o autor, se 

utilizando de um discurso que aparentemente se mostrava isento e imparcial, o discurso 

crítico, pudesse também construir o seu lugar social através dos ritos memorialísticos de 

Capistrano de Abreu.  

Uma observação relevante cabe ser feita, as edições realizadas pelos “sócios 

fundadores” não saiam acompanhadas de prefácios. O objetivo era manter a integridade da 

obra. Os acréscimos realizados às edições eram expostos ao seu final, onde se apresentavam 

os membros da atual Comissão Executiva da Sociedade, a relação dos sócios que compunham 

o quadro social da instituição, os estatutos e uma seção reservada às homenagens póstumas 

aos sócios falecidos nos anos sociais entre os intervalos das publicações.  

O que se pode anuir observando estas publicações era a existência de uma hierarquia 

simbólica entre dos “sócios fundadores” da Sociedade para com Capistrano de Abreu, que não 

permitia que estes emitissem diagnósticos “críticos” a respeito da obra. Para eles, o que 

parecia mais apropriado seria lembrar as qualidades intelectuais e íntimas do autor. Contudo, 

diante de uma publicação de luxo, com papel especial, fotografia de Capistrano de Abreu e 

organizada por uma Sociedade com seu nome, seria redundante a realização de mais elogios.       

Já os prefácios e notas de José Honório Rodrigues possuíam um duplo objetivo na 

intenção de construir a sua própria memória. O primeiro aspecto era a necessidade de 

legitimar sua posição como representante do “culto” institucional a Capistrano de Abreu, 

como um guardião da sua memória, aspecto recorrente mesmo nos prefácios posteriores ao 

fim da Sociedade, em 1969. Quanto a este aspecto, são representativos o prefácio à edição do 

                                                           
25 RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. 5d. 1ª edição: 1949. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978 
26 RODRIGUES, José Honório. Explicação. Notas a 4ª edição. In. ABREU, João Capistrano de. Capítulos de 

História Colonial. 4 ed. 1ª edição 1907: 2ª edição 1928: 3ª edição 1934. Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano 
de Abreu/Briguiet & Cia, 1954. p. 5-40.    
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livro Capítulos de História Colonial , em 1954, e a nota liminar à 2ª edição do volume 2 dos 

Ensaios e Estudos, em 1975. 

Ao comentar sobre o trabalho de edição dos Capítulos, José Honório Rodrigues aponta 

erros ocorridos nas edições anteriores da obra, afirmando que a edição organizada por ele é 

rigorosamente fiel à 1ª edição, a única publicada em vida do autor e revista por ele e seu 

amigo Manuel Said Ali Ida, falecido este ano.27 Assim, José Honório demonstra o apuro com 

que teria realizado o trabalho, gerando uma oposição em relação às edições realizada pelos 

“sócios fundadores”. A imagem que o autor tenta transmitir é a de que a edição revista por ele 

estaria mais próxima ao texto original de Capistrano de Abreu. Na seqüência do texto, José 

Honório é objetivo ao afirmar que:  

A 2ª (edição) em 1928 e a 3ª (edição) em 1934 não foram revisadas pelo 
autor, falecido em 1927, e como esta ocorreram sob os auspícios da 
Sociedade Capistrano de Abreu. Infelizmente, acumularam-se enganos e 
omissões de origem tipográfica e pequenas modificações introduzidas pelos 
revisores das edições de 1928 e 1934, como se poderá observar nas notas 
que seguem no texto. De modo geral pode-se dizer que esta 4ª edição 
obedece a uma única norma: a fidelidade rigorosa ao texto da 1ª...28  
 

De fato, as notas realizadas pelo autor buscaram a precisão na correção das 

informações com base na primeira edição, reparando cada informação através de comparações 

dos textos nas três edições, 1907, 1928 e 1934. São exemplos: na 3ª edição (pág. 10 omitiu-se 

o trecho “o cabo de Orange, limite com a Guiana Francesa”; Na 2ª edição (pág. 20) e na 3ª 

(pág.12) foi retirada a expressão “depois de finado”, 1ª edição pág.11.29 Outras críticas 

foram direcionadas à gestão anterior da Sociedade, como o autor apontou na nota liminar 

anteriormente citada, na qual ele deixa explícito o declínio que tomava a instituição quando da 

sua entrada no quadro social.30 

 O outro objetivo era a construção de uma memória para Capistrano de Abreu dentro 

das novas exigências do discurso da crítica historiográfica, e a sua própria representação 

como um historiador pioneiro nesta área, colocando-se como precursor dos estudos de 

historiografia brasileira.  Para ilustrar este aspecto dois textos aparecem como significativos, 

as anotações ao livro Capítulos de História Colonial, e a introdução realizada para a edição da 

correspondência de Capistrano de Abreu, cujo principal texto foi Capistrano de Abreu e a 

historiografia Brasileira.  
                                                           
27 RODRIGUES, José Honório. Explicação. Notas à 4ª edição. Op. cit. p. 5.  
28 Idem, ibidem. p. 5.  
29 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de História Colonial. 4 ed. 1ª edição 1907: 2ª edição 1928: 3ª edição 

1934. Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu/Briguiet & Cia, 1954.  p.220. 
30 RODRIGUES, José Honório.  Nota Liminar. In. ABREU, João Capistrano de. Ensaios e Estudos. 2ª Série. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1975, p. X. 
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Nas anotações, José Honório Rodrigues questiona o fato de Capistrano de Abreu ter 

negligenciado a anotação de seu principal livro, visto que, o autor é comumente lembrado 

pelas anotações à História Geral do Brasil de Varnhagen.31 De fato, o questionamento a 

respeito da falta de notas é plausível, principalmente porque a apresentação de referências 

bibliográficas e documentais era percebida no século XIX como uma das principais 

ferramentas do ofício do historiador moderno. A crítica das fontes era o componente mais 

relevante desta prática, e as notas de roda pé eram o lugar reservado para a exposição do 

aparato crítico do historiador, procedimento que buscava garantir a legitimidade científica da 

narrativa. 32 Assim afirma Rodrigues, 

Os textos citados sem indicação de procedência, num autor como Capistrano 
de Abreu, que no mesmo ano da 1ª edição destes Capítulos (1907) publicava 
uma edição anotada do 1º volume da História Geral do Brasil de Varnhagen, 
atualizando-a e revelando a origem das informações, mostram que só razões 
muito fortes o teriam levado a não fazer a indicação de fontes neste livro. Ele 
não tinha dúvida sobre a necessidade imprescindível de obedecer a esta regra 
metodológica.33 
 

No segmento do texto, Rodrigues emite sua opinião sobre a ausência das notas: 

A pressa na encomenda, a rapidez com que teve de elaborar em um ano estes 
Capítulos e especialmente o limite de 120 páginas imposto pelo editor – e 
Capistrano escreveu 300 – o impediram de cumprir uma obrigação a que se 
sentia consciente e moralmente ligado. Só isto explica a falta das citações e 
só isto justifica as notas agora apostas no fim, para mostrar as fontes 
utilizadas.34 
 

José Honório enfatiza as contingências não favoráveis em que foi editado o livro, se 

apresentado como aquele que ira reparar a falta de cunho metodológico cometida por 

Capistrano, ressaltando que esta falta não teria sido cometida pelo historiador por ignorância 

metodológica, mas por motivos alheios ao mundo dos historiadores. Nos trechos anteriores, 

fica evidente a necessidade de uma justificativa teórico-metodológica que abonasse o trabalho 

até então evitado pela Sociedade de anotar os Capítulos. Então, José Honório Rodrigues 

recorre a uma citação de Capistrano de Abreu para evocar o historiador prussiano Leopold 

                                                           
31 Sobre as anotações de Capistrano a História Geral do Brasil de Varnhagen, OLIVEIRA, Maria da Glória. 

Crítica, método e escrita da história em João Capistrano de Abreu (1853-1927). Porto Alegre, Dissertação 
(Mestrado em História), UFRGS, 2006.  

32
 Ver, ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. História e narrativa. In. MATTOS, Ilmar (org.). Ler e Escrever para 
Contar: documentação, historiografia e formação do historiador. Rio de Janeiro: Access, 1998.  p. 221-258;  
GRAFTON, Anthony. As origens trágicas da erudição. Pequeno tratado sobre a nota de rodapé. São Paulo/ 
Campinas: Papirus, 1998.   

33 RODRIGUES, José Honório. Explicação. Notas a 4ª edição. In. ABREU, João Capistrano de. Capítulos de 
História Colonial. 4 ed. 1ª edição 1907: 2ª edição 1928: 3ª edição 1934. Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano 
de Abreu/Briguiet & Cia, 1954. p. 6. 

34 Idem, ibidem. p. 7.  
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von Ranke e apresentar a narrativa historiográfica como necessariamente tributária da crítica 

histórica desenvolvida por este no século XIX, se filiando e amparando suas anotações nesta 

tradição de escrita.35   

 As notas foram inseridas no fim do livro são de três tipos: notas de correção da 

edição, anteriormente caracterizadas; notas de referência, ou seja, notas que buscariam 

recompor a autoria e localização de trechos de documentos, autores e obras citadas no livro; e 

por fim, as notas de correção de Capistrano de Abreu.  

As notas de correção do próprio historiador são a expressão de maior ousadia de José 

Honório Rodrigues, pois tinham o fim deliberado de realizar reparos no texto de Capistrano e 

corrigir informações equivocadas. A edição dos Capítulos com estas notas são significativas 

para o entendimento das mudanças ocorridas quanto à representação e recepção de Capistrano 

de Abreu no campo historiográfico. A quebra da “aura” do texto de Capistrano demonstra que 

o campo historiográfico na década de 50 se organizava em torno de outras questões, outras 

referências teóricas e outras formas de organização. Para José Honório Rodrigues, assim 

como para a crítica dos anos 50, a produção de Capistrano não era mais observada como 

canônica e portadora de uma sacralidade que inibia até a introdução de prefácios, mas sim, 

como um texto que poderia ser anotado e criticado. Os Capítulos de História Colonial 

passaram de modelo e referência a objeto da crítica historiográfica.    

A edição dos Capítulos com as notas de José Honório também é relevante para se 

perceber as mudanças na própria Sociedade. Pois, apesar de se apresentar como díspar das 

edições até então realizadas pela instituição, também foi financiada por esta. Fato que 

demonstra a preponderância de José Honório na Sociedade e a perda de espaço pelos ainda 

remanescentes “sócios fundadores”.  

A abertura à crítica propiciada pelos trabalhos de José Honório se reforça na medida 

em que ele propõe chaves de leitura para a obra de Capistrano de Abreu. Esse aspecto pode 

ser observado no mesmo prefácio aos Capítulos no tópico “A significação dos Capítulos” e 

na introdução à publicação da correspondência do autor. Capistrano de Abreu passa a receber 

nestes textos categorias como positivista, metódico, evolucionista e cientificista. 36 

                                                           
35 O trecho transcrito por Rodrigues pertence a uma carta enviada por Capistrano de Abreu ao Barão de Studart 

em 20 de abril de 1904, cito: “Por que motivo, portanto, te insurges contra uma obrigação a que se sujeitam 
todos os historiadores, principalmente desde que com os estudos arquivais, com a criação da crítica histórica, 
com a crítica de fontes criada por Leopold Von Ranke, foi renovada a fisionomia da história?” ABREU, 
Capistrano de. apud. RODRIGUES, José Honório. Explicação. Notas à 4ª edição. Op. cit. p.6. 

36 RODRIGUES, José Honório. Capistrano de Abreu e a historiografia brasileira. In. ABREU, João Capistrano 
de. Correspondência de Capistrano de Abreu, volume I.  2 ed. 1 edição: 1954. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1977, p. XXXVII-LVI. 
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O que podemos concluir é que através das anotações e prefácios à obra de Capistrano 

de Abreu, José Honório Rodrigues funda o seu lugar social na historiografia brasileira como 

um crítico, e transforma muitos de seus textos em verdadeiras notas de rodapé às citações de 

Capistrano. Constitui-se como uma voz autorizada a criar conceituações e definições sobre 

Capistrano de Abreu que marcariam os lugares de Capistrano e do próprio José Honório 

Rodrigues na memória disciplinar da historiografia brasileira.  

 


