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RESUMO

Com este trabalho, pretendo compreender os mecanismos de seleção de associados do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro durante o século XIX. Deste modo, tento identificar o perfil de seus candidatos para
depreender a relação do IHGB com estes intelectuais que se mostravam interessados em participar como
atores da vida social. O estudo é baseado na análise crítica dos Estatutos do sodalício, os quais são
confrontados com o posicionamento adotado por alguns de seus representantes, momentos após a
reformulação das normas internas. Como resultado, observo que, mesmo considerado um importante
centro de produção do conhecimento, o IHGB não apenas atraiu, mas também se “empenhou” em trazer
para suas dependências representantes que pudessem fortalecer e respaldar sua imagem.
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ABSTRACT

With this paper, I intend to understand the selection mechanism of the associate from Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro during the nineteenth century. Thus, I try to identify the candidates profile in order to
notice the relationship of IHGB with these intellectuals who showed interested in participating as actors of
social life. The study is based on critic analysis of the Statute of the sodality, which is faced with the
position taken by some of representative of theirs after the framing of inside rules. As a result, I observe
that, even considered an important center for production of knowledge, IHGB not only attract, but also
“engaged” in bringing its dependencies representatives that could strengthen and support its image.

Keywords: Statute; Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Intellectuals.

Pág.1/6



INTRODUÇÃO

Na busca por compreender a ideia de ensino de História professada pelo Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro no século XIX (cf. REIS, 2013), visualizei uma prática que me possibilitou, também, conhecer
um tipo específico de “intelectual”. Num momento em que as ciências sociais ainda não haviam sido
institucionalizadas no Brasil, o IHGB era procurado por aqueles que queriam respaldar suas produções.
Logo, esta prática passou a se configurar como critério de seleção de novos integrantes do sodalício.
Analisados por uma equipe constituída anualmente, os diferentes livros submetidos – dentre eles, livros
didáticos –poderiam receber um julgamento positivo ou não.

Através de uma pesquisa bibliográfica, encontrei na revista que leva o nome da instituição, a Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (R.IHGB), fontes que me permitiram “vincular estreitamente as
posições e as relações sociais [do instituto] com a maneira como os indivíduos e os grupos se perceb[iam]
e perceb[iam] os demais” (CHARTIER, 2009, p.49). Partindo desta premissa, busquei compreender no
presente texto os mecanismos de seleção de intelectuais pelo IHGB. Deste modo, tentei identificar o perfil
de um determinado grupo composto por mediadores e receptores de cultura interessados em engajar-se
na vida da cidade como atores (cf. SIRINELLI, 2003, p.243). O procedimento utilizado para alcançar tal
objetivo foi a análise crítica dos Estatutos do IHGB (de 1839 e 1851) em confronto com o posicionamento
adotado por alguns representantes da academia após a reformulação da primeira carta.

OS ESTATUTOS DO IHGB

O periódico doIHGB revela que durante o século XIX houve, pelo menos, duas normas para o ingresso de
membros. Uma menos criteriosa e mais aberta aos interesses do Instituto. Outra, pouco mais rigorosa.
Ambas estavam explícitas nos artigos 5º e 6º dos Estatutos. A primeira era de 1839 e a segunda, de
1851, quando ocorreu uma reformulação do artigo 6º. Não obstante a esta modificação, os dois momentos
se caracterizaram pela presença de três categorias de sócios: efetiva, correspondente e honorária.

Conforme o regimento interno, a primeira classe de membros era composta por um quadro fixo de 50
pessoas, 25 para a “comissão de História” e 25 para a de Geografia. Novos integrantes só eram aí
admitidos caso houvesse dissidentes ou morte de algum dos membros. A segunda era mais abrangente,
podendo haver número ilimitado de representantes, nacionais ou estrangeiros. Efetivos e correspondentes
deveriam cumprir com pagamento mensal, além de uma taxa quando do recebimento do diploma de
agremiado, exigências que não cabiam aos honorários. Esta última categoria possuía caráter
evidentemente político, já que se destinava a pessoas que “por sua idade avançada, consumado saber e
distinta representação, est[ariam] no caso de dar crédito ao Instituto” (R.IHGB, 1839, p.18-19, grifo
meu).

Da passagem anterior, sublinho a expressão “dar crédito”, visto que muitos daqueles que recebiam o
referido título pouco tinham a contribuir com as ciências, mas sim em respaldar a imagem do Instituto.
Neste rol destacavam-se representantes de segmentos sociais capazes de imprimir credibilidade ao IHGB,
principalmente políticos.

Pelas normas de 1839, mesmo em relação às categorias de efetivo e correspondente, não havia critérios
para mensurar habilidades de escrita do candidato, o qual era suposto a possuí-las. Neste momento, era
marcante a indicação por laços de afetividade. Conforme artigo 5º do Estatuto, o procedimento ocorria da
seguinte maneira: um sócio propunha uma candidatura que seguia à mesa administrativa, na qual ocorria
eleição secreta (R.IHGB, 1839, p.19).

Se, para Edney Sanchez (2003, p.32), tal procedimento visava garantir o “fortalecimento e continuidade”
do sodalício, por outro lado, a seleção indiscriminada de membros também favorecia a entrada de pessoas
sem traquejo para a pesquisa, conforme indicou Lúcia Guimarães (1995). Esta pesquisadora defendeu em
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sua tese que, dentre os estudos históricos produzidos e veiculados à revista do Instituto, havia uma
predominância daqueles cuja produção era datada anteriormente à fundação do grêmio. Tal constatação
corroborou sua hipótese de que para não atingir a moral dos políticos vinculados ao IHGB, o grêmio
evitava “trazer à superfície acontecimentos recentes e contraditórios, envolvendo personalidades em plena
militância político-partidária” (GUIMARÃES, 1995, p.515).

UMA CELEUMA EM TORNO DOS ESTATUTOS

A reformulação que estabeleceu a segunda norma para ingresso ao sodalício foi iniciada em 1850, quando
Dom Pedro II sugeriu[ii] um encontro para discutir as novas propostas levantadas pelo 1º secretário de
então, Manuel Ferreira Lagos, sobre os Estatutos do IHGB. Assim, dentre as propostas apontadas na
reunião de 22 de novembro de 1850, estava a emenda ao artigo 6º:

Para ser sócio efetivo deverá o candidato mandar um trabalho seu sobre a
história, geografia ou etnografia do Brasil; ou apresentar obras deste gênero já
por ele estampadas, e que justifique sua aptidão.

Para ser sócio correspondente é necessário além da capacidade literária, oferecer
ao Instituto alguma obra de valor ou sobre o Brasil ou sobre a América; ou então
algum presente valioso para o museu etnográfico (R.IHGB, 1850, p. 523).

No ano seguinte, 1851, as novas regras começaram a vigorar. Para Sanchez (2003, p.39), este
remodelamento foi considerado “reflexo de uma nova estrutura da cidade letrada”. Através dele, o
Instituto buscou “estabelecer alicerces mais sólidos”, que o fizeram “mais organizado” e tornaram “o
acesso à cidade letrada brasileira [...] limitado apenas àqueles que demonstra[ss]em, através da palavra
escrita, o mérito de pertencer à esta elite” (SANCHEZ, 2003, p.39-40).

Porém, muitos candidatos, com ajuda de “padrinhos acadêmicos”, se utilizaram de lacunas no regimento
para o ingresso ao sodalício e, neste sentido, o Estatuto era apropriado de maneira aleatória, indiferente
às novas circunstâncias. Apesar de inicialmente não haver demonstrações de preocupação ou mesmo
respeito à lei, adiante se evidenciou o pronunciamento de um sócio em relação à questão.

Na reunião de 25 de setembro de 1868, aparentemente incomodado com os subterfúgios recorridos pelos
colegas, Agostinho Marques Perdigão Malheiro Filho, que atuava como relator da “comissão de admissão”
de sócios, apresentou um requerimento à “comissão de Estatutos”, solicitando o esclarecimento de alguns
pontos. Talvez ele estivesse irritado, pois sua entrada à agremiação, em 1851, havia se dado conforme a
exigência do critério que, na ocasião, entrava em vigência. Assim, o relator apontou três “dúvidas” –
palavra possivelmente empregada em tom de ironia, já que o mesmo conhecia as regras – a fim de que o
Instituto se posicionasse diante da situação.

A primeira dúvida correspondia à suficiência literária do candidato, ou seja, Malheiro Filho queria saber se
somente o reconhecimento do IHGB acerca das produções publicadas pelo candidato eram suficientes para
a admissão do mesmo. Sabendo que a resposta seria afirmativa, o relator destacou a possibilidade da
negativa, perguntando, em seguida, se “devem ser preferidos para título de admissão trabalhos
próprios dos candidatos e especiais sobre história e geografia do Brasil, e sobre etnografia, arqueologia e
línguas dos seus indígenas” (R.IHGB, 1868, p. 349, grifo meu).

Destaco a expressão no excerto do relator, por pensar que, talvez, esta fosse a sua vontade. Com isto,
percebo que, diante do considerável número de candidatos aprovados apenas pelo requisito do
“reconhecimento do IHGB”, Malheiro Filho deveria entender (e sutilmente sugeria) a necessidade de um
critério mais específico, a exemplo de um trabalho inédito, originalmente desenvolvido para a seleção.

Particularmente, observo o critério da “suficiência literária” como um problema, onde, por vezes, os
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avaliadores aprovavam um candidato cuja produção intelectual vinculava-se apenas a jornais e revistas.
Deste modo, sem apresentação de uma pesquisa com nível de complexidade maior, o Instituto adquiria
um sócio capaz de “imprimir credibilidade”[iii], mas em contrapartida, acabava carecendo do elemento
motivador e renovador do sodalício: o pesquisador. Guimarães (1995, p.564) arremata esta questão
discorrendo que, se o critério de “suficiência literária” não era letra morta, “estava quase agonizando”.

Finalmente, a última questão relacionava-se com a “oferta” para título de admissão, ou seja, a doação de
algum bem de valor. Ao perguntar se esta deveria ser feita pelo próprio candidato ou por algum outro
sócio – no caso, o “padrinho” do aspirante, ou ainda por terceiros –, o relator evidencia, de modo velado,
a possibilidade da existência de uma prática não cumprida conforme o regulamento.

Durante três anos o requerimento ficou sem resposta. Foi necessária a intervenção de outro membro para
que um parecer da “comissão de Estatutos” viesse à tona. Em ata da sessão de 3 de novembro de 1871,
Olegário Herculano de Aquino e Castro intensificou o pedido de Malheiro Filho. Entretanto, estando
incompleto o quadro de membros da comissão responsável – por ausência de um e enfermidade de outro
–, o então presidente, Visconde de Sapucaí, nomeou o próprio requerente, Aquino e Castro, bem como
outro sócio presente na discussão, Joaquim Antônio Pinto Júnior, para se juntarem a Francisco Baltazar da
Silveira na elaboração do texto-resposta.

Na sessão seguinte, em 17 de novembro, a nova comissão apresentou uma interpretação das indagações
levantadas por Malheiro Filho. Após reapresentação das dúvidas, o comitê teceu considerações baseadas
nos Estatutos para, em seguida, indicar suas orientações quanto ao procedimento das normas.

Para os avaliadores, os membros efetivos eram aceitos quando cumprissem, principalmente, o requisito da
apresentação de um trabalho próprio sobre os temas de interesse do Instituto. Caso não houvesse vaga
efetiva disponível, um candidato aprovado era encaminhado à classe dos correspondentes. Todavia,
considerando o surgimento de vagas efetivas, a prioridade era daqueles que se enquadrassem entre os
correspondentes. Para tanto, o comitê observou que o aspirante para esta segunda categoria deveria
“satisfazer de preferência a condição imposta aos que se propõem a ser sócios efetivos” (R.IHGB, 1871,
v.2, p.374).

Os avaliadores ressaltaram ainda que, em decorrência deste ideal, muitos “cuja proficiência e luzes são,
aliás, reconhecidas no domínio das letras” (R.IHGB, 1871, v.2, p.374) haveriam de ficar fora do reduto
intelectual. Logo, concluindo o pensamento, consideraram melhor obter a presença do candidato ao invés
de “aplicar a sua aptidão e estudos à especialidade de que se ocupa o Instituto Histórico” (R.IHGB, 1871,
v.2, p.374).

Adiante, a “comissão de Estatutos” apresentou sua interpretação ao artigo 6º do regimento interno,
dividindo-a em quatro tópicos. O primeiro definiu que a comprovação de “suficiência literária” não bastava
para permitir o acesso do candidato aos cargos de efetivo e correspondente. Para tanto, seria necessário
que o candidato apresentasse um estudo inédito e consoante aos anseios do IHGB.

Em seguida, compreenderam que o aspirante residente fora do império ou que possuísse outro motivo que
o impedisse de passar a efetivo poderia ser “admitido como sócio correspondente, provada a indispensável
suficiência literária” (R.IHGB, 1871, v.2, p. 374), desde que ofertada obra de valor, conforme a regra
geral. O terceiro tópico, que dispôs sobre a doação, afirmava que esta poderia, sim, ser realizada pelo
mesmo ou por terceiros em nome do candidato. O último ponto ressaltou a necessidade de obter “as
precisas informações sobre as qualidades do candidato” (R.IHGB, 1871, v.2, p. 375), sob pena dele não
ser aceito.

Diante do exposto, ou seja, das questões apresentadas por Malheiro Filho e da interpretação dos Estatutos
realizadas pela comissão específica, noto que as dúvidas do relator da “comissão de admissão” eram
pertinentes, pois nem mesmo os avaliadores das indagações ofereceram respostas concretas que
dirimissem os problemas de interpretação causados pelas lacunas dos Estatutos. Na verdade, o parecer
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confirmou e até mesmo proporcionou o aumento das possibilidades de apropriação da lei.

No entendimento da “comissão de Estatutos”, os candidatos não possuidores de requisitos para o cargo
efetivo poderiam ingressar na qualidade de correspondente. Entretanto, não estaria esta premissa
contrariando o ideal de selecionar aqueles que satisfizessem “de preferência a condição imposta aos que
se propõem a ser sócios efetivos” (R.IHGB, 1871, v.2, p.374) Além disso, quem seriam estes candidatos,
“cuja proficiência e luzes são [...] reconhecidas no domínio das letras”(R.IHGB, 1871, v.2, p.374) e que
não necessitariam possuir as condições que os enquadrassem como efetivos para ingresso na Academia

Uma resposta plausível para esta última indagação, talvez seja a seguinte: os aspirantes, cujo perfil se
assemelhava aos dos correspondentes que, a partir do Estatuto de 1839, compunham uma rede de sócios
“espalhados pelos quatro cantos do planeta (em especial da Europa)” que acabavam por “auxiliar a
consolidação do jovem Instituto” (SANCHEZ, 2003, p.33). Porém, seguindo a evidência das fontes aqui
analisadas, observo que, mesmo após 1851, data do novo regimento, o sodalício continuava focado em
sua política de ampliação e consolidação, o que contesta, portanto, a ideia de “limitação de acesso ao
reduto intelectual”, como sugeriu Sanchez (2003, p.39-40) em sua análise do segundo Estatuto.

Ao que me parece, o núcleo administrativo do Instituto Histórico permanecia de portas abertas a todos
aqueles que pudessem “respaldar” sua imagem e/ou avolumar seus cofres, contribuindo com o
fortalecimento da agremiação diante do Estado Nacional. Nesse sentido, penso que, diante da falta de
interesse de personagens considerados “ilustres”, o próprio Instituto providenciava algum “padrinho” que
se responsabilizaria pela doação de obras ou objetos de valor como forma de incentivo para que o
candidato visado aceitasse compor o reduto intelectual. Por outro lado, aos mais envolvidos com as
atividades do grêmio cabiam as mensalidades.

Não obstante a esse jogo de interesses, que parecia sobrepor iniciativas mais sérias, penso que estas
existiram. Observe, por exemplo, a vinculação de intelectuais cuja produção influenciou diferentes
gerações de pesquisadores, a exemplo de Francisco Adolfo Varnhagen ou Capistrano de Abreu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, pretendi compreender os mecanismos de seleção de novos sócios do IHGB na tentativa de
identificar o perfil de um determinado grupo de intelectuais brasileiros. Para tanto, analisei criticamente os
Estatutos e documentos que apresentaram o posicionamento de alguns sócios sobre o regimento interno
do grêmio.

Inicialmente, percebi que durante o século XIX a academia possuiu, no mínimo, duas normas de acesso:
uma que pretendia consolidar e fortalecer o Instituto e, outra, que intencionava aumentar a qualidade de
sua produção com um maior rigor na seleção de sócios – os quais tiveram que submeter uma obra de
própria autoria para avaliação.

Apesar disso, notei que a nova regra para ingresso ao sodalício não era cumprida à risca, ou pelo menos,
era alvo de diferentes “interpretações”. Assim, diante das discussões acaloradas entre o relator de
admissão, Malheiro Filho, e a comissão de Estatutos, conclui que o critério estabelecido para compor o
reduto intelectual não era tão importante quanto à posição social que o candidato em questão ocupava.

Portanto, a instabilidade – ou os diferentes usos – dos critérios de seleção de novos agremiados do IHGB
denotou sua escassa produção literária, bem como a inclusão de pessoas que, em sua maioria, eram
indiferentes aos atributos de certo tipo de cultura, literatura, artes, enfim, de elementos que pudessem
classificá-las como “intelectuais”. Deste modo, espero que, ao analisar o caso do IHGB, este trabalho
possa sugerir novas possibilidades para se compreender aspectos da cultura letrada brasileira oitocentista.
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