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DAS RELAÇÕES ENTRE A IDÉIA DE NAÇÃO E A DEFINIÇÃO DE UMA ESCRITA 
CIENTÍFICA PARA A HISTORIOGRAFIA NO SÉCULO XIX: A HISTÓRIA DO BRASIL DE 
ROBERT SOUTHEY E SUA RECEPÇÃO NO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 

BRASILEIRO (18840-1863). Taise Tatiana Quadros da Silva, Temistocles Américo Correa Cezar (orient.) 
(Departamento de História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UFRGS). 
Dentro do projeto Como se escrevia a história no Brasil do século XIX – Estudo sobre a constituição de uma 
historiografia nacional, no qual se tem analisado os elementos presentes na constituição da história como gênero e 
saber científico, a análise da obra História do Brazil de Robert Southey com tradução para o português em 1862, veio 
a apresentar um papel fundamental no processo geral de desenvolvimento de nossa pesquisa que tem como problema 
orientador a observação, na trajetória da historiografia nacional, das conexões entre a formulação da idéia de nação e 
a escritura da história moderna e antiga do Brasil realizada no século XIX.A História do Brazil de Robert Southey, 
composta entre 1806 e 1822 foi, depois da obra História da América Portuguesa de Rocha Pitta (1730), a primeira 
história da colônia lusitana redigida no século XIX – período em que as preocupações com a unidade política e a 
identidade da nação seriam problemas caros à intelectualidade nacional (como atestaria a fundação do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838). A análise da obra do erudito inglês, traduzida para o português após a 
redação da História Geral do Brasil de Francisco Adolfo de Varnhagen (1854-1857), e o estudo de sua recepção por 
parte dos membros do IHGB evidenciam aspectos da noção de história vigentes no século XIX oportunizando 
visualizar alguns elementos epistemológicos que organizaram e conformaram os quadros da historiografia brasileira 
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delineando o caráter geral da então História do Brasil pelo estabelecimento de abordagens, campos temáticos e 
princípios metodológicos sempre atuantes na historiografia nacional. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
 




