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Resumo: 
Este trabalho tem por objetivo analisar alguns elementos de dois dos livros de História 
escritos pelo historiador paranaense José Francisco da Rocha Pombo, discutindo as diferenças 
mais relevantes nas concepções acerca da História e das práticas historiográficas expressas 
através do texto de ambas as obras. Entre “O Paraná no Centenário”, de 1900, primeiro 
esforço historiográfico do autor, e o volume inicial, de um total de dez, da sua “História do 
Brasil”, publicado em 1905, sensíveis transformações podem ser identificadas na escrita de 
Rocha Pombo. Nossa pesquisa opera com a hipótese de que tais mudanças conteriam as 
marcas das lutas de representação – na acepção que apresenta desse conceito o historiador 
francês Roger Chartier – que moviam a intelectualidade brasileira no debate em torno da 
História durante a Primeira República, mais precisamente, nos primeiros anos do século XX. 
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Dificilmente uma lista feita hoje, dos historiadores mais significativos dentre aqueles 

que produziram seus trabalhos ao longo da Primeira República, conteria o nome de José 

Francisco da Rocha Pombo (1857-1933). Mesmo que a sua confecção ficasse a cargo, não de 

leigos, mas de representantes da maioria dos atuais praticantes desse ofício no Brasil. Nenhum 

reparo a fazer, sob o ponto de vista de que todo recorte sobre o passado constrói, num mesmo 

movimento, não apenas lembrança como também esquecimento, constituindo ambos condição 

básica para a produção de uma memória.1 Todavia, nada impede que, uma vez estabelecida, 

qualquer memória possa ser também objeto de investigação, e que diferentes aspectos da sua 

constituição venham a ser problematizados. Aplicada à área de pesquisa da História da 

historiografia, tal atitude possibilitaria aquilo que Henri Rousso propôs enquanto exercício 

crítico permanente sobre o ofício do historiador,2 que poderia ser traduzido também, no 

presente caso, como uma reflexão acerca da constituição de uma memória disciplinar.3 

Tomando, portanto, Rocha Pombo como ponto de partida, sendo ele apenas um entre tantos 

intelectuais a quem coube mais os matizes negativos que os positivos da película da memória, 

o que este trabalho pretende é esboçar perguntas, ao mesmo tempo, as mais simples e 

ambiciosas a se fazer ao passado: como e por quê. 

                                                           
∗ Mestrando, bolsista CNPq. 
1 Sobre o caráter ambivalente da construção da memória, consultar, entre outros, os trabalhos de: HUYSSEN, 

Andréas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000; e: CATROGA, 
Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra: Editora Quarteto, 2001. 

2 ROUSSO, Henri. A memória não é mais o que era. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. 
(Org.) Usos & abusos da história oral. 5 ed. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2002. p. 93-101. p. 98. 

3 Sobre o conceito de memória disciplinar ver: GUIMARÃES, Manoel Luiz Lima Salgado. Historiografia e 
cultura histórica: notas para um debate. Ágora, Santa Cruz do Sul, v. 11, n. 1, p. 31-47, jan/jun, 2005. p. 41. 
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Inúmeras seriam as condições para que um determinado indivíduo tenha obtido uma 

recepção crítica mais ou menos favorável em sua época. A primeira a ser evocada usualmente 

seria a que se refere à qualidade intrínseca do trabalho daquele autor. Porém, uma das 

questões que se poderia contrapor a tal resposta, seria quanto ao estabelecimento dos 

significados e dispositivos que atribuiriam a um determinado texto, num determinado tempo e 

lugar, o seu pertencimento ou não aos cânones de uma boa escrita. Esses critérios são 

construídos historicamente, não são homogêneos, uniformes, e nem docilmente estabelecidos, 

antes resultando de embates, mais ou menos explicitados, disseminados nas práticas e nos 

enunciados produzidos pelos grupos e sociedades envolvidos. Tais lutas de representação,4 

não articulam, no entanto, apenas os quadros da recepção. Sua emergência se dá, ali deixando 

suas marcas, nos próprios textos que, posteriormente, serão medidos e classificados pelos 

próprios dispositivos e sistemas de significados vitoriosos. 

Alguns dos elementos da disputa em torno das representações da História e das 

identidades dos historiadores, nos primeiros decênios da República no Brasil, ligavam-se a 

questões como: a importância atribuída à crítica documental para a produção do 

conhecimento historiográfico; a busca de uma síntese histórica que desse conta das origens e 

do caráter da nacionalidade, ou, da “raça” brasileira; a perspectiva de uma História, 

principalmente, através da narrativa dos fatos políticos e econômicos; a organização de uma 

linearidade cronológica que desse conta das contradições da sociedade brasileira, da 

diversidade e amplitude territorial; os debates em torno de qual projeto político, 

historicamente legitimado, cumpriria a tarefa de inserir o Brasil no concerto das grandes 

nações modernas; o estado em que se encontrava a Ciência Histórica no Brasil, nos moldes do 

pensamento cientificista do dezenove, e quais as tarefas que caberiam ao historiador com 

relação à mesma. Essas, entre outras indagações, permeavam os debates intelectuais que 

tomavam as páginas de periódicos, da produção literária, dos artigos e monografias em 

publicações como a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e evidentemente a 

dos livros dos historiadores. 

Para investigar alguns desses aspectos das discussões acerca da produção do 

conhecimento historiográfico na Primeira República, vem sendo empreendida, na pesquisa em 

curso, uma análise dos trabalhos iniciais de Rocha Pombo no gênero histórico, comparando-

os com suas realizações posteriores nesse mesmo domínio, para identificar as possíveis 

                                                           
4 Ver: CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre incertezas e inquietude. Porto Alegre: Ed. 

Universidade, UFRGS, 2002, p. 66- 71, 73; ver também: ___.  A história cultural: entre práticas e 
representações. Lisboa: Difel, 1990. p. 13-28, especialmente p.16-17. 
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marcas, aproximações, tensões e constrangimentos que o debate possa ter deixado na sua 

escrita. No exame daquilo que aqui é denominado como a passagem entre “amadorismo” e 

“profissionalismo” na historiografia de Rocha Pombo, pretende-se poder inferir elementos do 

processo de constituição do cânone, que mais tarde possibilitou inclusive a produção do 

esquecimento próprio historiador. 

Certamente se trataria de um anacronismo falar de “profissionalismo” e de 

“amadorismo”, ou mesmo de um Campo da História formalmente constituído, para a época de 

Rocha Pombo. Apesar da relevância do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não existia 

ainda fronteiras disciplinares rigidamente estabelecidas no Brasil, o que era afinal condição 

básica para que intelectuais como João Ribeiro, Manoel Bonfim, Oliveira Lima, além do 

próprio Rocha Pombo, pudessem ser considerados como historiógrafos. No estrito senso, a 

profissionalização da historiografia brasileira só iniciou com o aparecimento das 

universidades a partir da década de 1940. Contudo, além da provocação implícita, há no uso 

desses termos a proposta de pensar “profissionalismo” em contraposição a “amadorismo” 

como se tratando das representações que se consolidavam, cada vez mais, naquele momento, 

como maneiras “corretas” de se escrever História no Brasil, determinando quais entre todos 

aqueles diletantes seriam dignos de serem considerados bons ou maus historiadores.5 

Rocha Pombo mudou-se de sua terra natal, o Paraná, para a capital da República, no 

ano de 1897, levando consigo uma trajetória intelectual que incluía a publicação de contos, 

romances, poemas, ensaios crítico-filosóficos, além de uma vasta atuação como articulista, 

homem de imprensa e professor. Até essa data, não havia publicado ainda nenhum trabalho de 

cunho propriamente historiográfico, embora o seu interesse pela disciplina fosse antigo, como 

atestam suas leituras, ainda jovem, de historiadores como Guizot, Renan, Taine e Vico.6 

Em 1900, sairiam impressos seus dois primeiros livros de História: o “Compêndio de 

História da América”, e “O Paraná no Centenário: 1500-1900”.7 Nesse mesmo ano, esses 

livros foram apresentados como títulos para a análise da Comissão de Admissão Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), para a candidatura de Rocha Pombo a sócio 

                                                           
5 Consultar: LOREAUX, Nicole. O elogio do anacronismo. In: NOVAES, Adalto. Tempo e história. São Paulo: 

Companhia das Letras; Secretaria Municipal da Cultura, 1992. Ver também: GUIMARÃES, Manoel Luiz 
Lima Salgado. Entre amadorismo e profissionalismo: as tensões da prática histórica no século XIX. Topoi. Rio 
de Janeiro: PPGHIS UFRJ, 7 Letras. set. 2002. n.5. p. 184-200. 

6 POMBO, Rocha. A Supremacia do ideal. Cidade de Castro: Typ. do Echo dos campos, 1883, p. xxiii, xxiv, 
xxxii. 

7 POMBO, Rocha. Compêndio de História da América. Rio de Janeiro: Laemmert & c., 1900; ___. O Paraná no 
Centenário, 1500-1900. Rio de Janeiro: Typ. Leuzinger, 1900. Para o presente trabalho está sendo utilizada 
uma segunda edição: ___. O Paraná no Centenário. 2. ed. Rio de Janeiro, Curitiba: José Olimpio, Secretaria de 
Cultura e Esporte, 1980. 
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efetivo. As duas obras franquearam o acesso do seu autor no Instituto, mas não sem as 

ressalvas de uma crítica contundente. A comissão pronunciou-se, corrigindo, entre outras 

coisas, o “erro” de Rocha Pombo ao afirmar, no “Compêndio de História da América”, que o 

Império no Brasil teria sido um prolongamento da Colônia dos pontos de vista político e 

social. Nas palavras dos avaliadores, “os dois sobreditos trabalhos do Sr. Rocha Pombo, 

mesmo nestas condições, lhe abrem lugar distinto entre os mais operosos cultores das cousas 

pátria e constituem valioso título para sua admissão no grêmio deste instituto.”8 

O “Compêndio de História da América” tratava-se de um manual destinado ao ensino 

dessa disciplina na Escola Normal, e fora escrito para o concurso realizado pelo Conselho 

Superior de Instrução Pública do Distrito Federal, órgão responsável pela definição dos 

conteúdos das disciplinas escolares através da indicação dos livros a serem adotados em todas 

as escolas públicas. O edital previa, além da adoção da obra pela Escola Normal, que a 

municipalidade teria o direito de imprimir mil exemplares para “distribuir aos membros do 

magistério primário normal e profissional”.9 O compêndio de Rocha Pombo havia sido o 

único a ser apresentado para o concurso, e apesar de descumprir algumas das normas do 

processo de seleção, como incluir um capítulo sobre a História do Brasil – o que era proibido 

expressamente – recebeu um parecer favorável do relator Manoel Bomfim (1868-1932),10 

então à frente da Diretoria. O livro de Rocha Pombo teria exercido impressão positiva sobre o 

relator do concurso, que encontrou ali elementos que iam ao encontro das suas concepções 

pessoais sobre o tema.11 

O “Paraná no Centenário” foi escrito com o objetivo de servir como contribuição, da 

parte dos cidadãos do Paraná, para as comemorações do Quarto Centenário do Descobrimento 

do Brasil. A sua realização teria sido sugerida em uma reunião do clube Centro Paranaense, 

localizado no Rio de Janeiro, em dezembro de 1899, cabendo a sua concretização a Rocha 

                                                           
8 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, (68) Parte II, p. 54, 453-455, 461- 462, 472, 487. Cit. p. 

454-455. 
9 Ver o edital do concurso reproduzido na íntegra em POMBO, Rocha. Compêndio de História da América. p. 

vii-ix, p.viii. 
10Médico, filólogo e historiador, autor de A América Latina, males de origem (1905), O Brasil na Historia 

(1930), Pensar e dizer (1932). Considerado um dos poucos intelectuais respeitados de sua época a apresentar 
uma concepção dissonante do discurso da maioria, ao diagnosticar os males da nação brasileira como 
conseqüência do parasitismo das grandes metrópoles, posição próxima a algumas propostas apresentadas por 
Rocha Pombo no seu compêndio. 

11 POMBO, Rocha. Compêndio de História da América. p. x-xxvii. Consultar também: BOMFIM, Manoel. A 
América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks, 2005. Edição comemorativa pelo Centenário de 
publicação da obra, p. 37. 
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Pombo. O próprio Centro ficaria responsável por custear a edição do livro, mas o governo do 

Paraná acabou se encarregando das despesas de impressão.12 

O interesse em produzir uma História do Paraná fora manifesto por Rocha Pombo 

dezessete anos antes do “Paraná no Centenário” ser editado, quando da publicação do livro de 

ensaios “A supremacia do ideal”, em 1883. Este livro fora publicado na Cidade de Castro pela 

tipografia responsável pelo periódico “Eco dos Campos”, pertencente ao próprio Rocha 

Pombo. No volume aparece em destaque, antes do prefácio, um texto onde é anunciada a sua 

pretensão de redigir apontamentos e recolher material para a escrita de uma História do 

Paraná.13 Tal comunicado tinha o objetivo enunciado de conseguir a “proteção de todos os 

paranaenses”14 para a realização do projeto, tanto através de auxílio financeiro como através 

do  fornecimento de materiais e informações úteis à  sua confecção: “tudo que disser respeito 

aos nossos primeiros tempos, às nossas riquezas naturais, às nossas indústrias, às nossas 

letras, aos indígenas da província será aproveitável”. 15 

Um plano de publicação foi exposto, igualmente, no “Supremacia do Ideal”: 

Este trabalho, que será publicado o mais breve possível, deve consistir no 
colecionamento de todos os dados e informações que possam ser de utilidade 
para o historiador do futuro. Há de compor-se de dois volumes, de mais de 
400 páginas cada um, contendo: o primeiro tudo o que foi relativo à época 
decorrida desde o conhecimento do país até a separação da província; o 
segundo, tudo que pertencer ao período contado da separação até hoje.16 
 

Semelhante estrutura não foi utilizada exatamente na redação do “Paraná no 

Centenário”, porém ali é novamente indicado, de maneira mais detalhada, a periodização ideal 

para se narrar a história daquela região: 

Parece que, didaticamente, a divisão mais bem assinalada, a adotar-se no 
estudo da nossa história, seria a que se segue. Isto é, dos 400 anos 
decorridos, formaríamos seis épocas, a que denominaríamos, Fases Notáveis 
da História do Paraná. I - Dos tempos primitivos até a criação da comarca; II 
- Da criação da comarca até 1853, época em que a comarca foi elevada a 
província; III - De 1853 até o ano em que se concluiu a construção da estrada 
da Graciosa – 1873; IV – De 1885 até a proclamação da República, em 
1889; V – De 1889 até hoje.17 
 

                                                           
12 POMBO, Rocha. O Paraná no Centenário. p. 4-5. 
13 Idem. A Supremacia do ideal. Folha não numerada, imediatamente anterior à folha de rosto. Sendo a tipografia 

responsável pela sua publicação de propriedade de Rocha Pombo, estaria explicado o uso do livro como 
veículo de divulgação para os projetos do autor. 

14 Idem. Op cit. Contracapa. 
15 Idem, ibidem. 
16 Idem, ibidem. 
17 POMBO, Rocha. O Paraná no Centenário. p. vi. 



 

 Anais das Jornadas de 2007 6 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

    
 

Todos esses indícios levam a indagar se o “Paraná no Centenário” seria afinal a 

consolidação possível da “História do Paraná”, pretendida por Rocha Pombo.18 Todavia, o 

principal aspecto a se ressaltar é o longo flerte do intelectual paranaense com a História, 

apesar do caráter aparentemente circunstancial da emergência da sua escrita “amadora”, aos 

43 anos de idade, na virada do século XIX para o século XX. 

Cinco anos após a sua entrada para o IHGB, Rocha Pombo iniciou a publicação da sua 

“História do Brasil”. Editada em dez tomos ilustrados, variando entre 536 e 920 páginas, 

inicialmente por J. Fonseca Saraiva Editor, passando a partir do volume IV para Benjamim de 

Aguila Editor, essa obra constituiu o seu trabalho de maior fôlego.19 Contudo, o 

empreendimento gigantesco aparentemente não despertou as graças da crítica e nem grandes 

interesses por parte do público.20 

Dois comentários do ensaísta e crítico literário Nestor Vítor, escritos em momentos 

diferentes, permitem formar uma idéia das expectativas e da recepção com relação a esse 

trabalho de Rocha Pombo. O primeiro, num texto de 1911 no qual critica a coletânea de textos 

“Contos e pontos” também de Rocha Pombo, lançada naquele mesmo ano: 

É curioso ver-se como pouco a pouco, por movimento espontâneo, sem ruído 
de modo que não dá na vista ao geral dos homens, a mocidade, nas nossas 
letras, vai se voltando, com verdadeira simpatia, com séria estima, para o 
autor, tão modesto, tão simples, dessas páginas feitas ao lado de outra que 
pouco a pouco vai sendo publicada, mas cujo caráter e tomo absorve-lhe o 
melhor do seu tempo. Falo da História do Brasil, cujo 5º volume já está 
concluído.21 
 

O tom se tornou totalmente diverso, alguns anos depois, no trecho de outro livro do 

mesmo Nestor Vítor: 

Imprime-se na Europa o último volume da Historia do Brasil, de Rocha 
Pombo, (...) fascículo por fascículo, ou tomo por tomo, vem-se publicando 
aquele livro, de organização e de escrita tão penosas. Tem-se feito em torno 
dele quase que perfeito silêncio. Dir-se-ia, por pouco, toda gente espera vê-lo 
completo nas estantes para começar a folheá-lo. Quase que se não 
compreenderá como tenha sido possível ao valoroso paranaense terminar o 

                                                           
18 Um compêndio intitulado História do Paraná, resumo didático, de autoria de Rocha Pombo, foi publicado em 

1919, em São Paulo, pela Melhoramentos, com 144 páginas. 
19 POMBO, Rocha. História do Brasil. Rio de Janeiro: J. Fonseca Saraiva Editor (Vol. I-III); Benjamim de 

Aguila Editor (Vol. IV-X), 1905-1917.  
20 Ver, por exemplo, o comentário de João Ribeiro (1860-1934): “Rocha Pombo escreveu uma grande história 

prolixa em dez ou doze grossos volumes, nunca lidos e provavelmente ilegíveis; é o mais pesado, volumoso e 
todavia o mais estéril. Duvido muito que o presente ou o futuro lhe dêem um lugar conspícuo entre os nossos 
historiadores. Falta-lhe o senso crítico fora dos caminhos batidos pelos historiógrafos”, RIBEIRO, João.  
Crítica.  VI, p. 32, 139 e s. Apud: MARTINS,Wilson. História da inteligência brasileira. vol. VI, São Paulo: 
Cultrix, EDUSP, 1978. p. 25. 

21 VÍTOR, Nestor. Obra crítica.Vol I. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1969. p. 409. 
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seu empreendimento hercúleo no meio de tamanha indiferença, a menos que, 
contrariando a atitude geral, se compulsem os seus nove volumes que já se 
encontram editados.22 
 

O reconhecimento para o esforço historiográfico de Rocha Pombo viria, mais tarde, de 

uma única direção: o sucesso dos compêndios sobre História do Brasil, que o mesmo viria a 

produzir a partir de 1917, para o ensino da disciplina nas classes primária, secundária e de 

ensino superior, que tiveram várias reedições. O que não significou qualquer retorno, do 

ponto de vista material, para o seu autor.23 

Dos livros acima mencionados, dois em particular, serão analisados neste trabalho, 

para destacar os elementos que permitam apontar alguns traços dos debates em torno da 

História na trajetória de Rocha Pombo, comparando o seu momento inicial com outro, no qual 

se lançava a uma tarefa historiográfica mais densa. São esses, o “Paraná no Centenário, e a 

“História do Brasil”, em particular o prefácio do seu primeiro volume. 

O “Paraná no Centenário” foi escrito com a finalidade clara de enaltecer as qualidades 

desse Estado, construindo para ele um lugar de grandeza ligado aos destinos da nação 

brasileira. Esse livro se aproxima de muitas das concepções de sua época acerca do papel da 

história, ao mesmo tempo em que ignora outras, que eram usuais. A questão dos documentos, 

por exemplo, visto que as fontes indicadas nas notas, sem maiores questionamentos, 

constituem-se muitas vezes de memórias, manuscritos pessoais que não pertenciam a grandes 

personagens, trechos de publicações de jornais, entre outros. Por um lado, tal operação parece 

aproximar o trabalho de Rocha Pombo de um esforço memorialístico, embora a crônica 

elaborada não fosse ali a das grandes personagens ou dos grandes acontecimentos políticos, 

nos momentos em que tais documentos aparecem mobilizados no texto. 

Um outro aspecto a ser destacado é a forma como Rocha Pombo organizou o seu 

trabalho, como pode ser observado pelo índice do livro. As aproximações com o modelo 

tradicional, o qual certamente remete à “História Geral do Brasil”, escrita por Francisco 

Adolfo de Varnhagen, são evidentes:24 iniciar pela descrição geográfica, pelas grandes 

navegações, tratar do tema das populações indígenas, para então passar à narração das origens 

históricas da formação social. No entanto, seja contingente ou premeditada, a sua 

periodização inverte a centralidade proposta pelo IHGB, de produzir histórias locais para 

                                                           
22 VÍTOR, Nestor. Obra crítica. p. 246.  
23 GALVÃO, Ramiz. Necrológio de Rocha Pombo. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 168, 

1933, p. 784-785. 
24 Ver Anexo, na página 14. 
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compor, através de uma síntese centralizadora, a História nacional.25 O que aparece no 

“Paraná no Centenário” é uma história periférica, não como ponto de partida, mas como ponto 

de chegada da História, indo do mais geral para o local. 

A narrativa construída por Rocha Pombo reúne elementos aparentemente 

contraditórios, imersos em uma abordagem tradicional, afim com o regime de produção do 

seu tempo, mas contendo pequenas emergências de formulações menos freqüentes. Uma 

dessas seria a possibilidade de considerar temas como a cultura popular como fundamentais 

para constituir a História de uma civilização. Esse aspecto não era inovador nem exclusivo na 

historiografia brasileira, se levado em consideração o esforço de um Sílvio Romero em 

recolher peças da cultura popular para elaborar a história da nacionalidade pelo viés da sua 

História literária,26 ou mesmo os trechos em que um Capistrano de Abreu se dedica a tratar, 

em seus trabalhos, de alguns traços da formação cultural da sociedade brasileira.27 Rocha 

Pombo, todavia, não hesita em reunir uma narrativa das grandes navegações, por exemplo, à 

proposta de se contar uma história popular: “Eis aí uma tarefa – repetimos – que anda à espera 

de um obreiro: a de recolher nos nossos povoados os produtos mais característicos da nossa 

musa popular.”28 

Temas como o das festas religiosas, tal qual a Festa em homenagem à Virgem do 

Rocio, em Paranaguá, mereciam tanto destaque quanto o desenvolvimento econômico da 

antiga província: 

Da cidade até a capela se formava uma longa avenida, cheia de ramagens e 
de flores, e durante os dias de festa, da manhã à tarde, uma contínua 
multidão enchia essa avenida. Em torno da capela erguiam-se tendas e 
barracas, onde os assistentes encontravam licores, doces, frutas, café etc.29 
 

As manifestações profanas também eram descritas, com um colorido que denuncia o 

provável concurso de uma memória pessoal: 

O poeta das Folias, à noite, ia ser o cantor dos batuques. Muitas vezes, de 
súbito, cessavam os folguedos e os alaridos, fazia-se um grande silêncio de 

                                                           
25 “No tratamento da questão, é privilegiada a perspectiva de considerar as regiões não nas suas especificidades - 
descartando com isso a polêmica do regionalismo - mas na sua intrínseca organicidade ao conjunto nacional. (...) 

é a partir do IHGB no Rio de janeiro que a leitura dessas histórias regionais será empreendida”. Conforme: 
GUIMARÃES, Manoel Luiz Lima Salgado. Nação e Civilização nos trópicos: o IHGB e o projeto de uma 
história nacional. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, (1):5-27, 1988. p. 23-24. 

26 ROMERO, Sílvio. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro, J. Olympio; Brasília, INL, 1980; MOTA, 
Maria Aparecida Rezende. Sílvio Romero: uma “imagem nervosa” do Brasil. 1992.  140 f. Dissertação 
(Mestrado em História)-UFRJ, IFCS, 1992. 

27 SOUZA, Laura de Melo e. SOUZA, Laura de Mello. Aspectos da historiografia da cultura sobre o Brasil 
Colonial. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: 
Contexto, 2005. p.17-38. p. 18-19. 

28 POMBO, Rocha. O Paraná no Centenário. p. 111. 
29 Idem, ibidem. p. 112. 
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expectativa geral em torno dos violeiros. Estes começavam o desafio ou a 
porfia. Cantavam horas e horas, improvisando um para o outro, tendo 
suspenso todo o tumulto das casas.30 
 

Os desenvolvimentos da instrução pública, da imprensa e da produção literária, seriam 

assuntos que ajudariam a compor o quadro das glórias, sejam regionais ou pátrias. Contudo a 

ênfase do “Paraná no Centenário” aos elementos populares permite sugerir que a sua 

concepção de cultura, embora não formalizada, não se limitava à produção intelectual letrada, 

mesmo que, tão somente, para ajudar a desenhar o painel da nacionalidade. Um sinal desse 

destaque são as várias páginas que Rocha Pombo dedica a um personagem humilde da cultura 

paranaense de sua época: 

Entre os poetas populares, os cantadores de há 20 ou 30 anos, ainda nos 
recordamos de alguns, cuja fama corria em todo o Paraná, pelos povoados e 
os sítios. Um dos mais conhecidos, tanto nas paragens do litoral como nas do 
interior, era um Bento Cego, cuja história desperta algum interesse.31 
 

Evidentemente, não se sugere aqui que Rocha Pombo estivesse realizando alguma 

versão primitiva ou pioneira de “História cultural”, esse sim um anacronismo indefensável. 

As características apontadas acima poderiam ser explicadas, algumas delas, por exemplo, 

através da apropriação de abordagens como as de Sílvio Romero, de quem Rocha Pombo 

certamente era leitor, a uma escrita historiográfica. Contudo, o que se quer reter das mesmas, 

menos que a sua presença no trabalho “amador”, são as suas diferenças com o livro escrito 

sob a égide do IHGB, que vem a ser a “História do Brasil”, em dez volumes. Nesse trabalho, 

em particular no longo prefácio do volume I, Rocha Pombo mergulha diretamente nos debates 

acerca do fazer historiográfico. Paradoxalmente, por outro lado, nela abandona também os 

traços distintivos que se esboçavam no “Paraná no Centenário”. 

A discussão acerca do critério de cientificidade da História era um dos debates que 

estava na ordem do dia àquela época, e constitui peça fundamental para compreender alguns 

dos pressupostos da historiografia de Rocha Pombo: “não só, até os nossos dias, não se 

constituiu a ciência da história: discute-se ainda a mesma preliminar: – será a história uma 

ciência?”32 Para ele, a cientificidade implicava encontrar as leis que regulariam as relações e o 

desenvolvimento dos fenômenos estudados, como se daria com as ciências da natureza.33 

Neste sentido não se poderia afirmar que haveria então uma ciência da história organizada, 

                                                           
30 POMBO, Rocha. O Paraná no Centenário. p. 107. 
31 Idem, ibidem.  p. 107-108. 
32 Idem. História do Brasil, vol. I. p. v. 
33 Idem, ibidem. p. x-xii. 
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todavia, Rocha Pombo não tinha dúvidas em considerar que, “se a História não é ainda uma 

ciência definitivamente formada – é pelo menos uma ciência em vias de formação”.34 

A proposição de Rocha Pombo apresenta ecos de diferentes leituras e tradições, que 

vão do cientificismo e do evolucionismo característicos da ambiência cultural do século XIX 

a claras referências a textos de natureza sociológica. Todavia uma herança da Filosofia da 

História do século XVIII é ainda marcante na sua busca de um sentido e de uma racionalidade 

passível de ser apreendida pelo estudo do passado, configurando o que Rocha Pombo 

denominava como sendo uma concepção moderna de História:35 

Para os modernos consiste a tarefa do historiador em apanhar cada vez mais 
com mais precisão e o mais nitidamente possível as relações entre os fatos 
humanos, para sabermos cada vez melhor e com mais segurança, em que 
sentido eles se vão desdobrando.36 
 

Isso colocava a sua acepção da tarefa historiográfica, no momento da redação do 

primeiro tomo da “História do Brasil”, num interstício entre um passado da disciplina, 

considerado como sendo uma fase na qual a historiografia se limitaria a um mero relato dos 

acontecimentos, e um futuro desta mesma, onde a Ciência Histórica se realizaria plenamente. 

E tal realização surgiria com a compreensão das leis que regulariam o sentido do 

desenvolvimento dos homens. E não apenas a realidade, mas a trajetória da história como 

conhecimento estaria também submetida a um movimento evolutivo teleológico: 

Nós hoje não podemos tratar a história como simples narrativa ou mero 
registro dos fatos sociais. O nosso espírito não fica resignado com a tarefa de 
constatar apenas e sem um esforço ao menos no intuito de apanhar o sentido 
em que se exerce a ação coletiva de um agrupamento humano.37 
 

A concretização da síntese histórica, que permitiria ao historiador cientista encontrar 

as leis que regem o desenvolvimento histórico, deveria aguardar, portanto, o desenvolvimento 

da própria disciplina e a chegada do historiador do futuro, com suas novas capacidades e 

competências38. Isto estabeleceria limites precisos para o trabalho que o próprio Rocha Pombo 

pretendia estabelecer como sendo possível de desenvolver: 

A minha tarefa é ainda a mesma tarefa secundária dos que me precederam: a 
consubstanciar elementos para o historiador futuro e portanto fazer apenas 
um pouco mais do que uma simples crônica, porque há de ser uma 

                                                           
34 POMBO, Rocha. História do Brasil, vol. I. p. xxi. 
35 Idem, ibidem. p. v, xx -xxi. 
36 Id, Ibid. p. xxi. 
37 Id, Ibid. p. xix. 
38 “É fácil de compreender que, assim entendida, a História reclama do historiador, além de uma soma 

extraordinária de conhecimentos especiais, uma cópia de informações tão completas e exatas que tornem 
possível e segura a aplicação de tais conhecimentos.” Conforme:  POMBO, Rocha.  Op cit. p. xxi.  
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condensação de crônicas e monografias, de tudo em suma que tem de ser o 
estofo histórico da obra de amanhã.39 
 

Dessa forma, Rocha Pombo indicava os procedimentos de trabalho que considerava 

suficientes e adequados para a escrita da sua História, sem ocupar-se com as possíveis 

críticas. Contudo, sua proposta iria de encontro aos dispositivos que ganhavam cada vez mais 

espaço, segundo os quais, além do rigor crítico no tratamento do material disponível para o 

historiador, apenas a constituição de novos arquivos, a descoberta de novos documentos traria 

contribuições importantes para a produção do conhecimento histórico. Como afirmara 

Capistrano, “No Brasil não precisamos de história, precisamos de documentos”.40 

O fato, lamentado por alguns de seus comentadores bem intencionados, de Rocha 

Pombo não ter podido se dedicar a freqüentar arquivos e analisar detidamente documentos em 

primeira mão para a realização do seu trabalho, foi tomado, porém, em uma dimensão 

diferente da indicada pelo próprio historiador paranaense. Sua referência direta à 

impossibilidade e falta de tempo para freqüentar arquivos não seria um pedido antecipado de 

desculpas, mas tratar-se-ia simplesmente de um diálogo com o texto programático de Carl 

Friedrich Philipe von Martius, para o IHGB, “Como se deve escrever a História do Brasil”, 41 

citado textualmente no prefácio de Rocha Pombo, e reportaria à recomendação de von 

Martius da busca de acesso aos arquivos e fontes estrangeiras,42 particularmente os 

pertencentes às ordens religiosas, e não a qualquer arquivo, em geral. 

Rocha Pombo, retoricamente ou não, postula sua escrita da História em uma proposta 

metodológica que pode ser resumida pela seguinte passagem: 

não pondo em cálculo o material informe existente nos nossos arquivos e 
bibliotecas – só os trabalhos de consubstanciação parcial já representam 
regular contribuição cujo proveito não se pode desconhecer. temos a nosso 
alcance bom número de monografias, de memórias e narrativas, de teses e 
dissertações e até de histórias particulares de alguns estados; e tudo isto nos 
facilitará o arranjo do contexto histórico, simplificando-se portanto 
enormemente a nossa tarefa: a qual, como se vê, se reduz a uma classificação 

                                                           
39 Idem, ibidem. p. xxi-xxii. 
40 ABREU, Capistrano de. Carta de 17 de maio de 1920 enviada a João Lúcio de Azevedo, apud RODRIGUES, 

José Honório. A pesquisa histórica no Brasil: sua evolução e problemas atuais. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional. 1952. p. 7. 

41 “Rocha Pombo, por impossibilidade de recorrer aos arquivos da Eurropa, e por escassez de tempo confessada 
para freqüentar os arquivos nacionais, ficou reduzido, na elaboração da sua História do Brasil à contingência 
de aproveitar o que outros prepararam conforme honestamente declarou”. GARCIA, Rodolfo. Discurso de 
Posse. Revista da Academia Brasileira de Letras. Vol. 48. Apud: MACHADO, Brasil Pinheiro. Rocha Pombo. 
In: POMBO, Rocha. O Paraná no Centenário. p. xvi. 

42 VON MARTIUS, Carl Friedrich Philipe. Como se deve escrever a História do Brasil. Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, 6 (24) 1845: 381-403. 
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– apenas mais vasta talvez do que as existentes até agora, - de todo o material 
com que tem de contar o historiador futuro.43 
 

Sendo a tarefa do verdadeiro historiador a produção da grande síntese histórica, Rocha 

Pombo não consideraria uma falta indispensável a não utilização de fontes primárias no seu 

trabalho. Compulsar grande parte da produção de seu tempo, discutindo-a e relacionando-a, 

tornando-a “apenas mais vasta talvez”,44 seria a missão específica por este assumida como 

modo de contribuir com o seu conhecimento. Nesta reordenação Rocha Pombo não se 

desobriga da crítica, do comentário, posicionando-se sempre diante dos diferentes elementos 

dos quais se apropria, aprovando ou recusando pontos específicos de cada um deles, 

colocando-os em relação, estabelecendo o seu próprio debate entre os diferentes escritos aos 

quais se remete e as suas, muitas vezes contraditórias, concepções intelectuais, políticas e 

historiográficas. Por outro lado, acrescentar inúmeros pequenos detalhes ou discussões a um 

corpo único consolidado como história do Brasil contribuiria para agregar dados que Rocha 

Pombo acreditaria serem indispensáveis para que a ciência histórica pudesse mais tarde 

capturar corretamente aquelas leis específicas do desenvolvimento histórico brasileiro.45 

Essa crença de que um trabalho extensivo, detalhista, seria um passo necessário para a 

criação da síntese futura, por um lado, acentuou a datação do seu texto tornando-o, 

provavelmente, uma leitura extenuante mesmo para o público de se tempo, para ser justo com 

a crítica e amenizando o rigor da defesa formulada por Nestor Vítor. Por outro lado, porém, 

possibilitou a tentativa de atribuir à mesma, pelo menos, o mérito de ser “um celeiro de 

documentos e informações preciosas”.46 

Contudo, tendo buscado marcar o seu lugar enquanto historiador através de toda uma 

série de reflexões, ao voltar-se para a construção da narrativa da “História do Brasil”, Rocha 

Pombo se volta para soluções ainda mais tradicionais que as do “Paraná no Centenário”. Em 

acordo com a ambiência intelectual de sua época, Rocha Pombo não se afasta da concepção 

do passado como capaz de fornecer os dados com os quais o historiador teria que lidar. Sua 

pretensão seria, porém, a de que, além de esquadrinhar as informações, ao historiador 

coubesse um outro esforço, para explicar as relações existentes entre as mesmas. 

Se na discussão e na interpretação pontual de alguns temas, Rocha Pombo se 

movimentava, mesmo na “História do Brasil”, com relativa autonomia de posições, algumas 

propostas apresentadas em seus trabalhos iniciais não foram ali retomadas. A relevância 

                                                           
43 POMBO, Rocha. História do Brasil, vol. I. p. xix. 
44 POMBO, Rocha. História do Brasil, vol. I.. 
45 Idem, ibidem. p. v-xxxv.  
46 Ver GALVÃO, Ramiz. Necrológio de Rocha Pombo, p. 784. 
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atribuída à cultura popular vem a ser uma delas. Os títulos das seções dos dez volumes 

indicam uma aproximação maior com a periodização tradicional.47 Os amplos movimentos 

ligados às questões políticas e econômicas se impõem para compor o quadro do surgimento 

do Brasil como nação, inserido no processo civilizatório. Heróis são estabelecidos ao longo de 

toda essa trajetória, e apesar de manter em vigência a sua idéia romântica de povo, um 

personagem anônimo como Bento Cego não voltará a fazer parte do panteão construído por 

Rocha Pombo, até o final da sua carreira como historiador. 

Entre um e outro momento, um intervalo de apenas cinco anos, as mudanças são 

facilmente identificadas, nos livros de História de Rocha Pombo. Se examinados outros textos 

além dos aqui enfatizados, como o “Compêndio de História da América”, por exemplo, outros 

indícios podem ser igualmente apresentados. O mais complexo, contudo, é formular uma 

hipótese plausível para essas transformações. A que, provisoriamente, parece mais coerente 

seria um possível deslocamento de Rocha Pombo – agora sócio da instituição que criticara 

seus trabalhos de estréia, ainda que conferindo aos mesmos a sua chancela final – no sentido 

de tornar a sua escrita mais aceitável, mais alinhada com as concepções e as práticas que se 

tornavam predominantes para a produção historiográfica no seu tempo. 

Alguns aspectos divergentes precisavam ainda ser ardorosamente defendidos, pois 

Rocha Pombo não era um pesquisador, no sentido estrito da palavra, sem deixar de ser, 

todavia, um intelectual que pensava historiograficamente. Quanto a outros elementos, 

poderiam ser negociados sem maiores problemas. Seu êxito, maior ou menor, na execução de 

suas escolhas pode ter sido determinante para o seu insucesso. Representava talvez a perda da 

uma ingênua espontaneidade, uma ousadia de “amador”, sem que tivesse adquirido em 

contrapartida os requisitos então exigidos para um bom historiador “profissional”. Marcas e 

signos das lutas de representação em torno da construção do conhecimento historiográfico no 

Brasil da Primeira República, nada disso torna Rocha Pombo uma vítima do seu tempo. 

Apenas tece ao olhar do presente trama de uma experiência possível, de um indivíduo lidando 

com as identidades, social e culturalmente constituídas, de um gênero de produção ao qual 

decidiu se vincular. 

Porém, para a pesquisa historiográfica posterior, o que fora uma vez experiência, veio 

a tornar-se tradição. O que se formulou acerca do historiador paranaense como opinião  em 

sua época, pôde então ser, simplesmente, reproduzido e repetido, vindo a se cristalizar, ou em 

um mau juízo, ou em esquecimento. Mas tal operação possui também, conforme dito acima, a 

                                                           
47 Vide Anexo, página 14. 
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sua historicidade, podendo, dessa forma, tornar-se objeto de pesquisa. Essa possibilidade 

consiste certamente numa das maiores riquezas do modo que a História propõe como 

alternativa para se pensar e se tentar compreender o mundo. 
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ANEXO 
 

Quadro comparativo dos títulos de capítulos ou seções 

História Geral do Brasil (1854), Francisco Adolfo 
de Varnhagen. 

(Nesta tabela foram relacionados as Seções dos 
Tomos I e II, dos cinco da obra completa). 

O Paraná no Centenário (1900), Rocha 
Pombo. 

História do Brasil (1905-1917), Rocha Pombo. 

(Encontram-se relacionados os títulos das divisões 
principais de cada volume). 

I - Descrição geral do Brasil. 

II - Dos índios do Brasil em geral. 

III - Línguas, usos, armas e indústria dos Tupis. 

IV - Idéias religiosas e organização social dos tupis: 
sua procedência. 

V - Descobrimento da América e do Brasil. 

VI - Explorações primitivas da costa brasílica. 

VII - Atende-se mais ao Brasil. Pensamento de 
colonizá-lo em maior escala. 

VIII - Resultados da expedição de Martim Afonso. 

IX - Sucessos imediatos à expedição de Martim 
Afonso. 

X - Direitos dos donatários e colonos. Portugal nesta 
época. 

XI - Crônica primitiva das seis capitanias, cuja 
colonização vingou. 

XII - Capitanias cuja primitiva colonização se 
malogrou. 

XIII - Vida dos primeiros colonos e suas relações 
com os índios. 

XIV - Escravidão de africanos. Perigos ameaçadores. 

XV - Estabelecimento de um governo central na 
Bahia. 

XVI - Criação de um bispado. Conclui o governo de 
Tomé de Souza. 

XVII - Governo de D. Duarte da Costa. Tentativa de 
Villegaignon. 

XVIII - Mem de Sá. Expulsão dos franceses. 
Capitania do Rio de Janeiro. 

XIX - Nova cidade de S. Sebastião. Os índios e os 
jesuítas. 

XX - Prossegue o governo de Mem de Sá. Sua morte. 

XXI - Redução do Rio Real, Itamaracá e cabo Frio. 
Malogro na Paraíba. 

XXII - Manuel Teles Barreto. A Paraíba. Três ordens 
religiosas. 

XXIII - O Brasil em 1584. Misericórdias. Literatura 
contemporânea. 

XXIV - Governos interinos de D. Francisco e de 
Diogo Botelho. Colonização de Sergipe e Rio 
Grande. Malogros em Minas e no Ceará. 

XXV - Governo de Menezes. Relação. Ceará. 
Separação do Sul. 

XXVI - Colonização do Maranhão-Pará. O Brasil até 
1624. 

XXVII - Perda e recuperação da Bahia. O sul e o 
Maranhão. 

XXVIII - Desde a invasão de Pernambuco até chegar 
Nassau. 

XXIX - Governo de Nassau até levantar o sítio da 
Bahia. 

XXX - Desde o Sítio da Bahia até a partida de 
Nassau. 

I - As comemorações. 

II - A epopéia dos mares. 

III - A figura de Portugal na História 
Moderna. 

IV - Terra de Vera Cruz. 

V - Colonização do Brasil. 

VI - Tempos primitivos do Paraná. 

VI - Descrição física do Paraná. 

VIII - Panoramas da natureza paranaense. 

IX - Tribos indígenas do Paraná. 

X - Desenvolvimento material: trabalho das 
minas. Criação. Lavoura. Viabilidade. 

XI - Criação da Comarca. Condições de 
vida. 

XII - Aspecto geral da zona povoada. 
Primeiras aspirações de autonomia 
administrativa. 

XIII - Província do Paraná. Influxo da nova 
ordem de coisas. 

XIV - Viabilidade: Estrada da Graciosa. 
Estrada de Mato Grosso. 

XV - Incremento das Indústrias: a erva-
mate. A lavoura. Madeiras. 

XVI - Necessidade de população. 
Colonização. 

XVII – Progresso intelectual. Criação da 
imprensa. 

XVIII - A nossa Poesia Popular. Festas 
tradicionais. 

XIX - Progresso econômico. Estrada de 
ferro. Espírito de associação: companhias, 
empresas, bancos. 

XX - Instrução popular. Belas-artes. 
Sociedades literárias. 

XXI - Eclosão intelectual. O vasto 
movimento literário dos nossos dias. 

XXII - Situação econômica e financeira. 

XXIII - Golpe de vista geral sobre o Paraná 
dos nossos dias. 

XXIV – O rumo aberto. 

 

Volume I: 

Parte primeira - O descobrimento. 

Parte segunda - A terra. 
 

Volume II: 

Parte terceira - As raças que se fundiram. 
 

Volume III: 

Parte Quarta - Conquista e colonização do litoral. 
 

Volume IV: 

Parte quinta - Formação do espírito nacional. 
 

Volume V: 

Continuação da Parte quinta. 
 

Volume VI: 

Parte sexta - Integração do território e primeiras idéias 
de independência. 
 

Volume VII: 

Parte sétima - O Brasil como sede da monarquia 
portuguesa. 

Parte oitava - A independência. 
 

Volume VIII: 

Parte nona - O período regencial. 

Parte décima e final: O segundo reinado. 
 

Volume IX: 

Continuação da parte final. 
 

Volume X: 

Parte suplementar - Documentos para a história do 
primeiro decênio da República. 

 

 


