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Resumo 

Ao problematizar determinados prolongamentos entre as intervenções científicas ocorridas no Brasil, 
antes e depois de sua independência (1822), pretendo demonstrar como o elogio da atuação dos 
portugueses em sua colônia no Novo Mundo, produziu diferentes efeitos no Brasil e em Portugal. 
Durante o século XIX, os pensadores vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 
utilizaram-se dos métodos científicos estabelecidos pelos colonizadores para mapear, compreender e 
dar sentido às ciências (naturais e sociais) no Brasil. De forma análoga, alguns escritos portugueses 
enaltecem as atuações científica, artística e humanitária dos colonizadores no Brasil, utilizando-as como 
justificativa da presença portuguesa em África.  

Fundado em 1838, o IHGB representou a primeira tentativa dos intelectuais desse recente Estado em 
formular uma identidade nacional, ao recolher e produzir estudos sobre o país, além de escrever a sua 
história de forma sistemática, a partir de uma projeção acerca do período colonial. Com esse objetivo, a 
identidade nacional brasileira foi pensada pelo Instituto como a síntese que unificaria o país, acima de 
suas diferenças naturais, raciais e regionais. Historiadores do IHGB entendiam que o Brasil independente 
deveria continuar a “tarefa civilizatória” iniciada pelos portugueses, afinal estes representavam o 
“motor” da civilização nacional, segundo seus dizeres. Devido a isso, negros e indígenas figuravam 
internamente como aqueles que poderiam embargar essa tarefa, enquanto os vizinhos da América do 
Sul –republicanos e revolucionários – eram assinalados como os “outros externos” a esse projeto. 

Parte significativa dos 27 fundadores do Instituto era composta por portugueses. Esse fato caracteriza 
toda a primeira geração de pensadores do IHGB, profundamente marcada pela tradição jurídica de 
Coimbra e pelas relações estabelecidas, em Portugal, entre os intelectuais e o Estado. Devido a isso, o 
IHGB continuou, em grande medida, com os métodos científicos portugueses para compreender o país. 
A comparação entre alguns procedimentos semelhantes, tais como: a demarcação territorial, a 
taxionomia das espécies e a compreensão dos povos autóctones e dos escravos africanos, são alguns 
exemplos da continuidade entre a ciência colonial e pós-colonial. Além disso, a proximidade aos ideiais 
enciclopedistas; as ligações com os artistas franceses e a contratação de naturalistas, permitem-me 
problematizar essas permanências, embora a prioridade dos membros do Instituto estivesse focada no 
mapeamento do “verdadeiro caráter nacional”, segundo afirmado em 1840 pelo seu secretário 
perpétuo, Januário da Cunha Barbosa.  

Para melhor compreender essas constâncias entre os saberes produzidos no Brasil e o Império 
Português, proponho a análise de duas obras escritas por membros do IHGB: “Como se deve escrever a 
história do Brasil”, do naturalista bávaro von Martius (1845) e “História Geral do Brasil: antes de sua 
separação e independência de Portugal”, de Varnhagen (1854). A fim de sugerir a apropriação, também 
por parte dos portugueses, da ciência colonial estabelecida no Brasil, analiso o livro “O Colonialismo dos 
anticolonialistas” (1961), do engenheiro Cunha Leal. As implicações entre os conceitos de Colonização, 
Ciência e Arte presentes nessas obras, permitem a afirmação de que a conquista lusitana na América 
produziu efeitos de longa duração, subsidiando novos projetos de cunho civilizatório em ambos 
Impérios, o brasileiro e o português. 
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