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A BIOGRAFIA NA CONSTITUIÇÃO DA IDÉIA DE HISTÓRIA NO BRASIL DO SÉCULO 
XIX: JOÃO MANUEL PEREIRA DA SILVA. Luana Teixeira, Temistocles Americo Correa Cezar 
(orient.) (Departamento de História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UFRGS). 

No século XIX a história ao mesmo tempo em que procura codificar-se como disciplina científica, busca contar a 
história da nação. Questões epistemológicas de escrita da história estão em processo constitutivo, quando nem 
mesmo as demarcações entre os campos científicos está clara. Sob essa perspectiva, a pesquisa busca problematizar 
as questões de construção da idéia de história a partir da experiência biográfica, analisando as obras de João Manuel 
Pereira da Silva, “Plutarco Brasileiro” (1847) e “Os varões illustres do Brazil, durante os tempos coloniaes” (1858).A 
narrativa dos feitos de grandes homens constitui-se numa das perspectivas da escrita da história no século XIX, 
resgatada do recurso de tomar dos clássicos gregos e romanos a inspiração para a escrita da história. Essa perspectiva 
da história “magistra vitae” de Cícero, pode ser observada como intento de Pereira da Silva. Porém ao 
aprofundarmos nossa análise das obras, as questões das escolhas do autor ao eleger seu panteon nacional, das 
escolhas em relação às fontes e do estilo empregado na obra, nos possibilitaram profundas reflexões acerca dos 
procedimentos de escrita da história no século XIX e a intrínseca ligação entre história, biografia e literatura.A 
análise das obras a partir da perspectiva de regime de historicidade nos permitiu estabelecer relação delas ao projeto 
historiográfico do Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro, que ao longo do século XIX esteve preocupado com a 
produção de textos biográficos. Desse modo, foi possível perceber a integração das biografias realizadas por Pereira 
da Silva à constituição de “história do Brasil” nesse século, ao mesmo tempo que trabalhar com suas especificidades, 
como a tentativa de estabelecer uma tradição intelectual para a nação brasileira. (PROPESQ/UFRGS). 
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