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Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal mostrar como o Instituto Histórico e Geográfico da Província 
de São Pedro (IHGPSP) contribuiu para a formação e difusão das idéias referentes a uma visão positiva do gaúcho 
como mítico herói regional e nacional durante o século XIX. O estudo pretende analisar também como a escrita da 
história presente nessa instituição colaborou para a construção da identidade da nação brasileira, tentando ligar a 
história local do Rio Grande do Sul à história geral do país. É nossa intenção, ainda, demonstrar como foi possível à 
instituição colaborar no processo de criação de uma origem que fosse comum a todas as províncias constitutivas do 
Império sem que perdesse de vista a concomitante e efetiva colaboração exercida na implementação do gaúcho como 
herói formador da identidade do homem rio-grandense. Através da leitura e análise dos seis fascículos da Revista 
Trimestral publicada pelo Instituto entre os anos de 1860 e 1863, assim como após termos procedido o levantamento 
e a apreciação crítica de obras de caráter historiográfico, bem como de jornais e revistas do período e de publicações 
discernentes tanto à instituição quanto ao seu congênere nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB), órgão oficialmente responsável pela escrita da história de nossa pátria no século XIX, procuramos discutir a 
importância alcançada pela filial local do IHGB. E, dessa forma, se faz necessário registrarmos o quanto o IHGPSP 
serviu aos fins específicos de centralização ideológica presentes na política do segundo reinado, auxiliando na 
invenção de uma história comum que pudesse abarcar todos os seus membros, lhes conferindo, assim, legitimidade, 
um passado comum e integração administrativa e geopolítica. 
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