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EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA

A

PRIMEIRA bibliografia capistraneana publicou-a Tancredo
de Barros Paiva, revista e autorizada por Capistrano de
Abreu, em Livros Novos, ano 1.°, ns. 2 e 3.
Com a morte do historiador (1927), fundou-se a soci^lade
que lhe tomou o nome, e por ela foi iniciada a pesquisa bibliográfica de seu patrono, o que se vem procedendo normalmente.
Em 1931, Barros Paiva, nos Anais do Museu Paulista (t. IV,
1931), republicou o seu trabalho, aumentado.
Em novembro de 1939, Antônio Simões dos Reis, incomparavel em pesquisas çksse gênero, em publicação de sua propriedade (EUCLIDES)), anunciou, a seu cargo, o recenseamento da
obra do historiador. Com efeito, em os ns. 5, '8 e 9, respectivamente de 15 de novembro e 15 de dezembro de 1939 e l de janeiro de 1940, encontram-se as primeiras indicações. Infelizmente,
parece que Simões dos Reis adiou a sua tarefa, o que é de lamentar, pois não lhe falta capacidade para organizar trabalho definitivo.
Esta nossa contribuição, sabemos, não é obra completa. Muito se terá ainda que investigar e confrontar afim de descobrir trabalhos publicados por Capistrano. Isso, todavia, não poderá ser
feito à pressa e, também, nem tudo o que ele estampou na Gazeta
de Notícias merece citação especial em bibliografia. Redator do
citado jornal, nesse tempo fundou, para sua colaboração e de outros redatores, primeiramente, a secção Balas de Estalo (na qual
também escreveu Machado de Assis), e, depois, mais duas: Litros e Letras e Recibos, destinadas todas a noticiar o aparecimento de livros em geral, ou melhor, "para desespero dos outros —
dos companheiros e do público", segundo informou o Almanaque
da Gazeta de Noticias. Funcionaram elas, irregularmente, pelo
espaço de quatro anos, se tanto, as três englobadas. De mistura
com tópicos anunciando um livro novo, deparam-se estudos críticos onde se percebe que o autor tomou conhecimento da obra, es-
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tudou-a e procurou indicar-lhe as belezas e defeitos. A maioria,
no entanto, compõe-se de trechos ligeiros que não merecem maior
consideração. Sabe-se que é de Capistrano grande parte da matéria nelas encontrada. Todavia, não é menos exato que outros
redatores aí figuraram. Por outro lado, ele prezava o anonimato.
São, essas, dificuldades que a pesquisa honesta não pode vencer
facilmente. Há outras particularidades muito de seu feitio excêntrico, se quiserem. Uma, pouco conhecida, aqui fazemos menção
— a de despistador. Várias vezes, em Livros e Letras, anunciou
que cederia o lugar a um amigo, e o amigo era ele mesmo. Quando
publicou o seu artigo ^4 indústria brasileira no século XVI, fê-lo
antecedido da seguinte nota:
"Não havendo livros novos a analisar, tínhamos resolvido a
não dar hoje esta secção. Mas um amigo pediu para publicar nela
um estudo sobre a história do Brasil. O leitor achará sem dúvida
que entre livros e letras de um lado e profissões e indústria de outro, a relação não é muito estreita. Isto mesmo dissemos ao nosso
amigo; naturalmente não achou plausíveis as nossas razões, porque
insistiu. À son aise."
À primeira vista, parece desafiar a argúcia dos pesquisadores. No entanto, é simples desdobramento de sua atividade intelectual: o crítico cedendo lugar ao historiador. Este despontava;
aquele já se consagrara em trabalhos anteriores.
A locução francesa (A son aise) está a denunciá-lo. Na sua
correspondência não dispensava, no final, um Bien à vous, bien à
toi, etc. ( l )
Na mesma secção (Livros e Letras), fez, anônima, substanciosa crítica às Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado
de Assis. (2) Este, porem, no prólogo da 3.a edição do livro mencionado, o identificou como o autor da crítica a que aludimos.

1 — No Jornal do Comércio de 24 de dezembro de 1931, Afonso Taunay
publicou 22 cartas das muitas que recebeu de Capistrano; 18 delas terminam
com Bien ã vous.
2 — Gazeta de Notícias, Rio, 30 de janeiro de 1881.
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Finalmente, se acaso assumisse a paternidade dos trabalhos,
muitas vezes se limitava às iniciais C. A. ou, quando muito, G.
de Abreu. (3)
As traduções, igualmente, merecem cuidados especiais. O
historiador fez inúmeras e, como sempre, não as assinou. À propósito, João Ribeiro escreveu estas linhas;
"Grande cópia de seus artigos, alguns de subido quilate, apareciam anônimos na imprensa.
Isso podia originar enganos e erros, às vezes, sem importância.
Dentre esses últimos julgo de meu dever retificar um caso,
sem muito empenho, porque na realidade é de pequena significação.
E' a suposta tradução das primeiras páginas de von Martius
que se encontra no III volume do sábio naturalista.
Quem as traduziu desajeitadamente, fui eu, segundo estou
convencido.
De fato, por incumbência da Câmara Municipal de Belém,
iniciei a tradução do III volume do sábio naturalista, acerca da
Amazônia. Levava a empresa até uma centena de páginas, quando a municipalidade, refeita com outros personagens, resolveu
sustar a incumbência.
O intermediário da transação propôs indenizar-me, mas
recusei aceitar qualquer compensação.
Não achando aplicação para as páginas traduzidas e manuscritas comecei a publicá-las em diferentes lugares, no Almanaque
Garnier, no Almanaque Alves e no Jornal do-Comércio, onde
sairam quase sempre anonimamente
Capistrano de Abreu podia fazer outra versão muito melhor
que a minha ou, pelo menos, refazer a que eu havia feito.
3 — As iniciais C. A. originaram mais de um equívoco. O erudito senhor
Tristão de Ataide, certa vez, o tomou, por engano, pois se tratava de seu
coestadoano Adolfo Caminha.
Constãncio Alves colaborava no Jornal do Brasil quando, no Jornal do
Comércio, saiu artigo assinado com as iniciais C. A. Afim de evitar dúvidas,
Constãncio escreveu à redação do Jornal do Brasil, pedindo que se fizesse público não ser de sua autoria o artigo publicado no Jornal do Comércio. E desse
quase incidente datava a boa amizade que os ligou durante mais de 30 anos.
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Não quero prolongar essa impertinência, pois que uma tra"
dução é sempre coisa somenos e qualquer de nós podia fazê-la.
Não convém, entretanto, que saia à luz sob nome do historiador que tem méritos superiores, e demasiados para a consagração que merece.
Admito, contudo, que possa haver engano da minha parte.
Um escrito anônimo não é precisamente um retrato e folgo
em verificar que essa confusão, se existe acaso, muito me honrã." (4)
Em face disso, deixamos de parte o material ainda não suficientemente esclarecido como de sua autoria e consignamos unicamente o que já não mais admite dúvida.

CAPISTRANO DE ABREU
(Escorço biográfico)

4 — João Ribeiro, Jornal do Brasil, Rio, 26 de agosto de 1927,
de Capistrano.

Retratos

Maranguape, situada no sopé da serra do mesmo
nome, antiga povoação e hoje cidade, no interior do Ceará,
tem sido berço de inúmeros brasileiros ilustres. Ali, no
sítio Culuminjuba, aos 23 de outubro de 1852, nasceu João
Capistrano de Abreu, consagrado como um dos nossos
maiores historiadores, do casal Jerônimo de Abreu, major
da Guarda Nacional e agricultor, e D. Antônia da Mota
Abreu, os quais tiveram vários filhos.
Sendo comum aos grandes vultos virem ao mundo em
lugares humildes, esta particularidade não lhe faltou. O
historiador, ao relembrar o nome da fazendola paterna, o
"pronunciava com carinho extraordinário, dizendo, aos
íntimos, que era arrevesado, mas que se parecia muito com
ele próprio na maneira de tratar e no jeito de vestir".
Curioso nato, Capistrano obrigou a que muito cedo o
enviassem ao convívio dos livros, tantas eram as perguntas que fazia sobre o que lia e observava. Já em casa, quase só, aprendera a contar e soletrar o alfabeto. Por essa
razão, matricularam-no na escola pública da vila natal,
onde poderia acrescentar um pouco mais ao que já sabia.
Passado o primeiro ano escolar, estava facilmente concluída sua tarefa inicial. À tabuada, a cartilha e outros rudimentos que lhe ministraram foram prontamente aprendidos e, dessa maneira, consumido o que em Maranguape se ensinava. Mas, o homem de estudos já havia
despertado. Assim é que. movido por grande força de
vontade, continuou, sozinho, sua educação. O major Je-

1 0 0 . 1 !IS

— 20 —

— 21 —

rônimo, diante da boa vontade do filho sempre com o livro na mão e a tomar apontamentos, concordou em mandá-lo para Fortaleza, afim de que completasse as matérias
necessárias ao ingresso no curso secundário. Lá chegado,
rnatriculou-se, primeiramente, no Colégio dos Educandos,
e, após, percorreu quase todos os demais da capital cearense. Por fim, internaram-no no seminário episcopal, de
onde foi expulso por insubordinação. Isto lhe valeu castigo severo, severíssimo, ao chegar a casa, em Maranguape.
Contudo, não abandonou os livros. Lia tudo que lhe
vinha às mãos. Quase nada restava aprender do curso
primário e já estava suficientemente preparado para ingressar no curso secundário. A família, embora conhecedora de sua vontade de estudar, talvez por falta de recursos,
quis afeiçoá-lo à terra, fazê-lo agricultor. Quase todos os
seus se dedicavam à agricultura; justo seria que ele concorresse também para o benefício comum. Capistrano, porem, resistiu. Não se daria com o trato e amanho dos
campos. Não escondia a vocação pelos livros, tornando-a
evidente a cada instante.
Foi então que, em 1869, com 16 anos de idade, seguiu para o Recife, afim de tirar preparatórios e matricular-se no curso de Direito, segundo vontade dos pais, já
que não quisera agricultar. Em verdade, ninguém conhecia seus planos de estudos. É possível mesmo que nada
houvesse premeditado a respeito. Apenas ansiava por um
ambiente onde existissem livros ainda não conhecidos.
Tudo o mais via com indiferentismo.
Chegado à capital pernambucana, matriculou-se no
curso anexo (então o Colégio das Artes), em o qual se
fazia o estudo de humanidades. A tradicional faculdade

nordestina era o caminho inevitável de quantos abraçassem as letras. Recife era o cérebro da nação; Pernambuco pensava pelo Brasil. Uma plêiade de mestres, que se
tornou imortal em nossa história, fazia escola. Alunos e
professores liam, meditavam e discutiam todas as correntes filosóficas, tomando partido, pregando e justificando
razões.
Diante daqueles novos e amplos horizontes, Capistrano extasiou-se. Leu quanto, no Recife, era objeto de
estudo. Em bibliotecas, particulares e públicas, arquivos
e museus, travou conhecimento com vivos e mortos. Percorreu os clássicos, portugueses e brasileiros. Não contente com o que poderia ler na língua materna, aprendeu
francês e inglês e relacionou-se com a íkeratura, história
e filosofia francesas e inglesas, principalmente com os
filósofos cujas idéias predominavam. Aí, ainda, tomou
gosto ao estudo da história, iniciando o sólido alicerce
da profunda cultura que adquiriu sobré»^ nossa formação . E, por causa do muito que lhe tentava a curiosidade,
não se preocupou com os preparatórios. O estudo das humanidades era, unicamente, a via forçada ao curso superior, ou melhor, ao canudo de bacharel. O historiador cearense não precisava e nunca precisou de títulos; pelo contrário, sempre os desprezou.
Não entendia assim o seu correspondente no Recife . Informado de que a Capistrano não importavam preparatórios e que havia sido reprovado em um deles,
apressou-se em comunicar à família de seu correspondido que o mesmo não dava para a profissão. O major
Jerônimo não se resignou com o informado e fez imediatamente o filho retornar a casa, ao sítio Culuminjuba,
obrigando-o até a pegar no cabo da enxada. "Foi a pri-
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não fazia nada como todo o mundo". Dessa forma, começou fazendo crítica. Perfis juvenis é o nome de suas
primeiras produções São dois estudos críticos: um sobre Casemiro de Abreu e o outro sobre Junqueira Freire.
A seguir, proferiu uma série de conferências sobre A Literatura brasileira contemporânea, e encerrou as suas atividades intelectuais na província.
NA CORTE

Não se conhecem bem as razões, mas a verdade é
que, em abril de 1875, baldo de recursos, sem ambições
materiais e com desmedida vontade de penetrar o conhecimento humano, arribou ele à Corte.
Não lhe foram difíceis os primeiros passos na metrópole. José de Alencar, que já o conhecia e admirava,
fez as primeiras apresentações aos intelectuais, entre outras a Joaquim Serra, que, por sua vez, o recomendou a
Machado de Assis.
Como necessitasse ganhar a vida, aceitou, inicialmente, um emprego na livraria Garnier, com o fim de
apreciar, em notas publicadas na imprensa, os livros por
ela editados. Certa vez, deram-lhe um livro para que o
apresentasse, mas ele, fiel ao seu ponto de vista e refratário aos expedientes bajulatórios, criticou-o fortemente e
abandonou o emprego. Passou então a lecionar no colégio Aquino, abraçando também o jornalismo, onde teve
atuação destacada. Pouco tempo depois, ingressava na
Biblioteca Nacional, como oficial. Daí em diante aumentou seu beneditino trabalho de investigar a nossa história . Com o magnífico estilete que era sua inteligência privilegiada, dissecou quase todos os livros sobre ela escritos, anotando, corrigindo.1 Em 1881 era ainda oficial da

Biblioteca, qi,anao foi organizada a exposição de história.
Tendo prestado, juntamente com outros colegas, relevantes serviços à comissão organizadora, foi, com os demais, distinguido pelo imperador com o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa, embora nunca tivesse tomado conhecimento da real comenda.
A vida de jornal, reconhecida ingrata pela maioria,
ontem, como hoje, é e será imam irresistível para quem
consegue escrever o que pensa. Capistrano, desde a província natal, entusiasmou-se por ela. A Gazeta de Notícias era o órgão da mocidade. Lá colaboravam Artur de
Azevedo, Luiz Delfino, Valentim Magalhães, Adelino
Fontoura, Aluizio Azevedo, Luiz Murat, Silvestre Lima,
Raul Pompéia, Raimundo Correia, etc. Capistrano formou
ao lado da brilhante coorte. Desprendido e generoso, a
todos ajudava sem outra preocupação que a de esclarecer
o que lhe solicitassem. Redigia sobre qualquer assunto.
Quem ao jornal não comparecesse encontraria nele substituto capaz. Ainda nesse órgão, fundou três secções de
crítica literária, onde teve ocasião de apreciar os principais livros então publicados.
•
Exquisito em seu vestuário sóbrio e surrado, uns julgavam-no pessimista; outros acrescentavam que era resultado do apostolado positivista. Ele, todavia, apesar
das aparências, não era e nunca foi pessimista: quanto
ao positivismo, muito cedo lhe abandonou os princípios
rígidos e seguiu com Spencer. O seu exquisitismo foi
construtor, Gostava dos engraçados, como disse Valentim Magalhães, e, por essa razão, amava-lhes a companhia, não o fazendo inconsideradamente.
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PROFESSOR DO COLÉGIO PEDRO II

Antes da República, era o título de professor do imperial Colégio D. Pedro II uma das melhores credenciais
que se podiam apresentar. Dado o número de sumidades reunidas no corpo docente do tradicional educadário e o prestígio que lhe dispensava Sua Majestade o Imperador, a condição de catedrático daquele estabelecimento igualava-se, algumas vezes, com os títulos da nobreza . O monarca dedicava-lhe cuidados especiais. Fiscalizava pessoalmente o concurso de quantos se candidatassem às suas cátedras e impunha, com a real presença,
seriedade e lisura absoluta, no tocante à seleção do prof essorado.
Conta-se que, certa vez, dissera: "No Brasil há
duas posições invejáveis: senador do império e professor
do Colégio Pedro II".
Mas, não foi a vaidade que levou Capistrano ao magistério. Somente depois de sucessivos pedidos dos amigos, consentiu em se inscrever ao concurso de professor
de história e corografia do Brasil. Ao mesmo tempo concorreram: João Maria da Gama Berquó, Feliciano Pinheiro Bittencourt, Evaristo Nunes Pires e 'João Franklin f
da Silveira Távora.
A principal das provas constava de tese impressa em
tempo determinado. O ponto sorteado, igual para todos,
teve como tema: O Descobrimento do Brasil e o seu desenvolvimento no século XVI.
"Li todas essas teses. Com exceção da do Sr. Capistrano de Abreu - - esclarece José Veríssimo - - eram
bons resumos do que estava em Varnhagen e em outras
obras vulgares, sem nenhuma novidade nem de investi>
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gação, nem de pensamento. Ao contrário dessas, e do que
são por aqui por via de regra, as teses de concurso, onde
os estudos próprios e a originalidade brilham pela ausência, a do Sr. Abreu se distinguia por aquelas duas raras
qualidades, e se não revelava um lente - - um sujeito capaz de ler em aula, de cor ou não, a matéria a ensinar mostrava claramente um professor capaz de fazer ele
mesmo a sua ciência e de transmitir aos seus discípulos
o gosto e a capacidade de a fazerem".
Assim sendo, não admira fosse ele classificado em
primeiro lugar.
Afim de orientar os seus alunos, que teriam a matéria ministrada sob novos métodos, deu início ao seu Programa de História do Brasil, que, infelizmente, não terminou .
"Procurou-se - - diz-nos no mencionado programa
- quanto possível recorrer às fontes, que são cuidadosamente indicadas para facilitar as verificações.
Quando do seu exame resultaram conclusões diversas das que são geralmente admitidas, não se hesitou em
externá-las. È o melhor meio de dissipar dúvidas e chamar para elas a atenção geral".
É possível que ele não tenha agradado a muitos alunos, invariavelmente acostumados a decorar o número
das capitanias e o rol dos governadores gerais.
Naquele posto conservou-se até 1898, quando uma
reforma extemporânea o considerou em disponibilidade.
O HISTORIADOR

Entre nós, ninguém como Capistrano de Abreu esteve mais bem habilitado a ser historiador, no sentido rigoroso da palavra. À universalidade de conhecimentos, ajun-
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tava estudos especiais de geografia, etnografia, etnologia e, ainda, sobriedade de expressão, estilo claro e raciocínio seguro.
Impediu-lhe a realização da obra, que todos esperavam produzisse, a pouquidade de fontes. Estas, por mais
autorizadas que parecessem, mereciam-lhe exame demorado, reflexão acurada. Mesmo depois de intenso estudo, ficavam-lhe dúvidas quanfo à documentação, que
exigia a mais completa possível. E nisso se comprazia,
porque era sua vocação desbravar, e descobrir o que toda
a. gente ignorava, e a ele pouco se lhe dava que, nessa
faina incessante, sacrificasse a sua obra mestra por excelência, a obra portentosa e duradoura, que não chegou
a escrever. E, quando escrevia sobre história ou outro assunto, era sem preocupação de qualquer natureza. Deixou bagagem respeitável de artigos, notas, apontamentos,
achegas, prefácios, biografias e esclarecimentos. Tudo,
porem, sem unidade de conjunto. Todavia, ressalta-lhe e
é digna de elogios a unidade de pensamento que imprimiu a seus trabalhos. A propósito, escreveu Honório
Rodrigues: "È fora de dúvida que Capistrano de Abreu
é, sem favor, uma das mais belas expressões de unidade
de pensamento. Aquele que tiver o bom gosto de ler as
suas páginas de crítica e história, pelo menos, essa convicção terá - - a coerência de suas idéias. Não vacila o
pensamento de Capistrano de Abreu quando discute
qualquer idéia; ele segue sempre a mesma disciplina intelectual, a mesma doutrina que o seu espírito curioso e indagador aceitou como a mais verdadeira".
Muito realizou e muito fez pelo progresso da história como ciência - - a isso não cabe discussão. A colonização portuguesa nos havia legado, entre outras coisas,
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a maneira pinturesca de escrever a história como simples
• cronologia, sucessão de acontecimentos. À moda de narrativas, dividiam-na em reinados, contando, com os exageros peculiares ao tempo e à raça, o que neles se passava de mais importante. Ao historiador interessava,
unicamente: acertar nas datas; contar em linguagem
pomposa, excedendo-se na adjetivação; exaltar as belezas dos feudos e bem dizer da ventura de Sua Majestade.
Capistrano foi dos que reagiram contra essa forma
primária,e isso porque maiores e mais sólidos eram os
seus conhecimentos. Senhor da ciência do século e a ela
concientemente filiado, via de maneira diferente as fases
diversas da nossa elaboração. "Mais do que as guerras e
as revoluções políticas - - ensina o historiador - - deveria atender-se ao modo por que, em pouco mais de 100
anos, se povoou o litoral, desde São Luiz do Maranhão
até Cananéia; como, no século XVII, os Paulistas, conquistando o Paraíba, abriram caminho para Minas Gerais,
os Baianos comunicaram com o Maranhão pelo Paraguassú e Parnaiba, e o Ceará ligou-se a Pernambuco pelo Salgado e Capibaribe; como, no século XVII, descobertas as
minas, se povoaram eletricamente, os sertões, e a necessidade de encontrar escoadouros para o Norte fez navegáveis o Madeira, o Tapajoz e o Tocantins; como em nosso
século, introduzido o vapor, definhou o sertão, ao mesmo
tempo que o litoral prosperava, e as viagens desviaram de
suas direções antigas para outras totalmente diversas' .
Foi um renovador dos nossos métodos de investigação e bateu-se para que aceitássemos conclusões menos
empíricas. Deu-nos os primeiros conhecimentos sobre antropogeografia, mostrando-nos as excelências de seus ensinamentos. No prefácio que fez a Notas sobre a Paraíba,
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de Irineu Juffily (1892), dizia: "Geografia moderna e
científica, a que ensinam e escrevem um Albrech Penck
ou um Alex. Supan, não existe aqui, nem se pode ainda
escrever no Brasil senão para algum ponto de São Paulo,
Rio ou Minas, mas há informações abundantes e fidedignas para a descrição dos centros populosos, para o aspecto geral, os costumes, as ocupações, a distribuição dos
habitantes". Em artigo (A Geografia do Brasil, 1904)
propugnava o método desses autores, advertindo que a
geografia não devia ser tomada como simples exercício de
memória, e concluía: "De 1884 para cá tem-se trabalhado
regularmente; foram explorados rios, de algumas partes
do litoral há trechos mais exatos, certos pontos do interior estão agora conhecidos; a Geologia, a Geografia botânica e a zoológica, a distribuição das tribos indígenas
são mais bem conhecidas. O de que se está agora precisando é de um trabalho, senão sintético, pelo menos sinótico. O ideal seria uma só pessoa se encarregar de tudo,
de modo a apresentar uma Geografia una, em que o aspecto do céu, a circulação atmosférica, a estrutura do solo,
a vegetação que p veste como a animalidade que o cobre
e o homem que domina sobre a criação, aparecessem, todos, nas correlações que os prendem e penetram".
Admirador da ciência alemã e do determinismo geográfico, defendido por historiadores e geógrafos daquele país, traduziu as obras de Wappaeus e Kirchoff, prestando, dessa forma, homenagem àquela escola, embora
lhe fizesse algumas restrições.
A etnografia, que já influenciava em outros meios,
teve-o, aqui, como incentivador. Mostrou ele o seu valor inestimável e a necessidade de sua aplicação ao estudo
de nossa história. O farto material de que dispúnhamos

não fora desaproveitado pelas inúmeras visitas dos séculos
anteriores. As observações de Cardim, Gandavo, Gabriel Soares, frei Vicente, Simão de Vasconcellos e os
estudos de Alexandre Rodrigues Ferreira sobre a baciado Amazonas, a nossa botânica e etnografia estavam
quase esquecidos. Aos esforços de cientistas estrangeiros, tais como Martius, Castelnau, Neuwied e principalmente Carlos von den Steinen, devemos a sistematização da etnografia brasileira. Capistrano aproveitou aquela valiosíssima colaboração, aumentando as pesquisas
até então realizadas e traduzindo, para maior conhecimento, os trabalhos do Dr. Paulo Erenreich.
A etnologia deve-lhe, também, parcela notável.
Escreveu Os Bacaens, estudo sobre o idioma e as
lendas desses índios, e Rã-txa-hu-ni-ku-i, a língua dos
Caxinauas, o melhor e mais completo vocabulário que se
conhece acerca do assunto.
Possuía, conforme já acentuamos, todos os requisitos necessários ao historiador e era o mais indicado a escrever uma história do Brasil. Isso constituía um dos
maiores desejos de seus amigos e admiradores. Consultado a respeito, quase sempre respondia não ser ainda
oportuno, pois lhe faltavam documentos, precisava fazer
determinadas consultas, etc. Intransigente em não fugir à verdade, julgava ainda cedo para se escrever uma
história definitiva. Era de opinião que ainda não estávamos suficientemente esclarecidos sobre fatos importantes
da história colonial e que a míngua de documentos impossibilitava trabalho de maior fôlego, por enquanto.
Dessa forma, estava que o trabalho mais conciencioso
consistia no preparo de monografias eruditas, onde se pudesse apoiar o futuro historiador do conjunto.
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Esta particularidade define toda a sua obra. Alem
de Rã~txahu~ni~kn-i, fez também exceção a este princípio
com que norteou a sua atividade, o seu trabalho Capítulos de história colonial, escrito especialmente para a publicação O Brasil. Suas riquezas. Suas indústrias, editada pelo Centro Industrial do Brasil e consagrada pela
crítica como sendo a sua produção máxima. São onze
capítulos: Antecedentes indígenas, Fatores exóticos, Os
descobridores, Primeiros conflitos, Capitanias hereditárias, Capitanias da coroa, Franceses e espanhóis, O
Sertão, Formação dos limites e Três séculos depois.
Eqüivalem a imenso farol iluminando e indicando o
caminho a quantos desejam escrever a história pátria.
TRABALHOS ORIGINAIS

1.

PERFIS JUVENÍS

Ensaios críticos sobre Junqueira Freire e Casimiro de Abreu, publicados pela primeira vez no O
Maranguapense, jornal literário, comercial e noticioso, editado em Maranguape, Ceará, tip. Industrial, de João de Oliveira Conde, ano 1.°, ns. de 9 de
junho a 26 de agosto de 1874.
— Ensaios e Estudos (Crítica e história), l .a série, ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Livraria Briguiet,.
1931, ps. 17-58.
Rev. da Academia Brasileira, v. 18 (p. 593),
v. 19 (p. 55).
"Crítica sintética, impessoal e positiva, só
me parece possível fundada em dois princípios:
o primeiro, é que a literatura é a expressão da
sociedade; o segundo, é que o estilo é o homem.
Mas, se a literatura é a expressão da sociedade, toda obra literária sendo um meio de tornar mais fiel esta expressão, é um foco de que
pode jorrar irradiante luz, é um instrumento que
pode tornar melhor conhecido o todo, definindo
melhor as partes.
O estilo é o homem - - eis o meu ponto de
chegada, como o meu ponto de partida".
Na Biblioteca Nacional existe exemplar do
mencionado jornal, ano 1.° n. 1.° (2 de julho de
100.19S

F. 3
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1874), com a nota: "Oferecido à Biblioteca
Nacional por J . Capistrano de Abreu . Rio de
Janeiro de 1876" .
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3.

FRANCISCO ADOLFO DE VARNHAGEN. VISCONDE
DE PORTO SEGURO

Jornal do Comércio, Rio, 16 e 20 de dezembro
de 1878; América Brasileira, Rio, fevereiro, 1923,
n. 14, ano II, ps. 35-36.
- História Geral do Brasil, de Varnhagen,
tomo 1.°, ps. 502-508, 4." edição.
- Ensaios e Estudos ( Crítica e história ) , l ."
série, ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, 1931, ps. 125-142.

Com esses ensaios Capistrano, aos 20 anos
de idade, deu início à sua carreira de escritor e
historiador .
A LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Globo, Rio, ns. 29 e 30 de novembro e 5 e 18
de dezembro de 1875; Réu. da Academia Brasileira, v. XVI, 1920, ps. 241-283.
- Ensaios e Estudos (Crítica e história), l. 3
série, ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Livraria
Briquiet, 1931, ps. 59-108.

4.

A INDÚSTRIA BRASILEIRA NO SÉCULO XVI

Gazeta de Notícias, Rio, 24 de outubro de 1879.
LIVROS

"Essas poucas palavras - - expressão da
sociedade - - dizem muito quando aplicadas à
literatura .
Com efeito, não significam somente que a
literatura é um fato social, que há estreita relação entre o elemento social e o elemento literário;
que a evolução, ou dissolução desta traduzem a
evolução, ou dissolução daquele. Tem significação mais profunda e elevada; implicam a regularidade dos fenômenos sociológicos, a possibilidade de seu estudo científico .
Não me demorarei em prová-lo: a demonstração resultará, espero, do complexo dos fatos
que vou aduzir. Entretanto, devo desde já declará-lo: a crença no determinismo sociológico;
a convicção de que a sociedade brasileira é regida por leis fatais; a esperança de descobrir estas leis, -- eis o que me anima e guia" ,

E

LETRAS.

NOTAS CRÍTICOLITERÁRIAS

As Memórias Póstumas de Brás Cubas são um
romance ?
Gazeta de Notícias, 30 e 1.° de fevereiro de
1 88 1 . Crítica ao romance de Machado de Assis .
A MÁ ESTRELA, de Felix Ferreira.

Gazeta de Notícias, Rio 5 de setembro de 1879.
MARGARIDA, romance, de Júlio Lourenço Pinto.

Gazeta de Notícias, Rio, 23 de

setembro de

1879.
LA RETRAITE DE LAGUNA, (versão francesa), de Alfredo
de Escragnolle Taunay.

Gazeta de Notícias, Rio 30 de setembro de
1879.
CONTOS E SONETOS, de Valentim Magalhães.
Gazeta de Notícias, Rio 10 de outubro de 1879.
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Se agora indagarmos donde provinha esta
disposição de espírito, que não permitia ao poeta
senão a percepção da vida agitada, bulhenta,
fervilhante, chegamos a um fato elementar, irredutível: em Camões dominavam as sensações
óticas. Por que ? O fato é elementar, e não se
pode ir adiante: mas uma circunstância existiu
que, provavelmente, não foi indiferente ao resultado: a perda de um olho. Assim ferida em
um de seus órgãos essenciais, a função tendeu
a se tornar mais intensa e absorvente.

HISTÓRIA DA AMÉRICA PORTUGUESA, de Sebastião da
Rocha Pitta.

Gazeta de Notícias, Rio, 17 de outubro de 1880
HISTÓRIA DO BRASIL, de Oliveira Martins.

Gazeta de Notícias, Rio, 19 e 22 de outubro
de 1880.
CRÔNICA GERAL E MINUCIOSA DO BRASIL, de
Moraes.

Mel

Gazeta de Notícias, Rio, 30 de outubro de 1880.
6.

CAMÕES DE PERFIL
Gazeta de Noticias, Rio, 10 de junho de 1880.
Folhinha Laemmert, Rio 1881.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), l. a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet,
Rio, 1931, ps. 143-176.
"A agitação, o movimento, era a forma de
suas percepções. Não se encontra em todo Os
Lusíadas um personagem calmo; quase que se
não encontra um sentado; de pé e imóvel ainda
menos aparece. O poeta leva movimento e agitação a logares em que menos se esperaria. No
Olimpo, onde se nos afigura que deve viver a
placidez, que a estatuária estampou com o seu
selo sereno, apenas Citérea se declara pelos portugueses, desencadea-se tal tumulto que, para
exprimi-lo Camões recorre a Austrofero ou Boreas na espessura. No fundo do oceano, apenas
Proteu manifesta a intenção de falar
. . . tanto o tumulto se moveu
Súbito na divina companhia,
Que Tetis indignada lhe bradou:
Netuno sabe bem o que mandou.

Em resumo:
Por uma disposição particular, que a análise aponta, mas que não penetra, as sensações
óticas dominavam em Luiz de Camões. Daí,
grande impressionabilidade, à luz, à cor, à massa, ao movimento, no mundo físico; ao convívio,
à agitação, ao coletivismo, à militança, no mundo moral".
Artigo escrito especialmente para uma edição da Gazeta de Notícias em homenagem a
Luiz de Camões.
7.

HISTÓRIA PÁTRIA

A literatura brasileira e a Crítica moderna. Ensaio de generalização, por Silvio Romero. Gazeta de
Notícias, Rio, 9, 10, 13, 17, e 23 de março de 1880.
Ensaios c Estudos (Crítica e história), ed. da
Soe. Capistrano de Abreu, 3.a série, 1938, Livraria
Briguiet, ps. 153-178. Nesse volume encontram-se
reproduzidos somente os três primeiros artigos, com
a nota: "Os três artigos agora publicados, pela data
que trazem, deveriam ter sido incluídos, se conhecidos a tempo, entre os primeiros escritos de Capis-
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trano de Abreu, que formam a l. a série dos "Ensaios
e Estados".
8.

VISCONDE

DE CAXIAS

Almanaque da Gazeta de Notícias para 1881,
ano II, Rio de Janeiro, Tip. da Gazeta de Notícias,
1880, ps. 313-319. Publicado sem assinatura.
9.

Ensaios e Estudos (Crítica e história) ed. da
Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, Rio, 1931,
ps. 237-241.
A Manhã, Suplemento literário - Autores e
Livros -- Rio, 1942, pág. 415.

O BRASIL NO SÉCULO XVI. ESTUDOS — z -—

ARMADA DE D. N UNO MANUEL. Rio
Tip. da Gazeta de Notícias, 1880.

13.

de Janeiro,

14.

JUÍZO SOBRE A GRAMÁTICA PORTUGUESA
JÚLIO RIBEIRO

DE

Gazeta de Notícias, Rio. Secção Livros e Letras.
17 de maio de 1880.
11.

TOBIAS BARRETO

Gazeta de Notícias, Rio. Secção Livros e Letras.
22 de junho de 1880 (Notícia biográfica) .
12.

RAUL

POMPEIA

Gazetinha, Rio, ns. 47 e 70 de 27 de fevereiro
e 28 de março de 1882; Réu. da Academia Brasileira, julho de 1920.

E

AS

COLÔNIAS

PORTUGUESAS

BATISTA

CAETANO

Gazeta de Notícias, Rio, 28 de dezembro
de 1882.
Rev. do Instituto Hist. e Geog. Brasileiro,
v. XLVI, parte 1." ps. 243-246, Rio, 1883.
Saiu sob anonimato.

O autor reuniu sob este título quatro artigos escritos na secção Livros e Letras, da Gazeta de Notícias, Rio, ns. de 13, 14, 16 e 17 de
novembro de 1880.
10.

BRASIL

Gazeta de Notícias, Rio, 19 e 22 de outubro
de 1880.
Artigos publicados no jornal citado, secção
Livros e Letras, sobre o livro de Oliveira Martins, O Brasil e as colônias portuguesas.

A

In-8." de 79 ps. No verso da f. r. lê-se:
"Brevemente será publicada a segunda série
destes estudos, sob o título: A indústria brasileira no século XVI". Na primeira página, a
dedicatória: "Aos meus colegas e amigos da
Biblioteca Nacional.

O

15.

SOBRE O VISCONDE DE PORTO SEGURO

Gazeta de Notícias, Rio, 21, 22 e 23 de novembro de 1882.
16.

DESCOBRIMENTO DO

BRASIL

E

SEU

DESEN-

VOLVIMENTO NO SÉCULO XVI.
(TESE
DE CONCURSO). "Das Wenige verschwindet leicht
dem Blick. Der vorwaerts sieht, wie viel noch
uebrig bleibt". Goethe. Rio de Janeiro, Tip. de G.
Leuzinger & Filhos, 1883.
Na 5.a p. lê-se: Concorrentes: João Maria
da Gama Berquó, Feliciano Pinheiro Bittencourt, Evaristo Nunes Pires, João Franklin da
Silveira Távora e o autor.
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Sobre esta obra disse Silvio Romero: (Lucros e Perdas, n. 2, julho, (Crônica mensal dos
acontecimentos, por Silvio Romero e Araripe
Júnior) Rio de Janeiro, 1883, pgs. 37 e 42-44:
"São uma novidade do dia duas interessantes
brochuras relativas a nossa história. Infelizmente, pelo fim a que se destinavam, saíram bastante
resumidas.
Versam sobre o descobrimento e o desenvolvimento do Brasil no século XVI. São devidas à pena dos Srs. Gama Berquó e Capistrano
de Abreu. Ambos mostram conhecer bem o assunto, principalmente o último".
"O jovem escritor dividiu naturalmente o
seu trabalho em duas partes correspondentes às
questões intrínsecas do assunto. Na primeira, o
descobrimento, ele escreveu três capítulos: —
preterições francesas, preterições espanholas,
pretenções portuguesas. Não é fácil ser mais
claro, mais conciso e mais conhecedor dos textos.
O critério histórico se revela no moço cearense
firme e destro. Esta primeira parte é a mais trabalhosa do livrinho; mas a segunda é a mais importante. Divide-se esta em quatro capítulos:
o litoral, o sertão, o povoamento e população, e
por último a evolução. Os primeiros reconhecimentos do país pelas armadas guarda-costas, o
subsequente regime das capitanias, as primeiras
entradas para o interior, a marcha do povoamento como um organismo que proliferava, seguindo um roteiro determinado pelas montanhas e
pelos cursos dos rios, as marchas das bandeiras,
a constituição originária da população, tudo isto
é determinado com os textos à vista e com penetração verdadeiramente notável. A teoria
spenceriana fornece a filosofia histórica ao autor.
O capítulo sobre a evolução, mostrando o desdo-
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bramento primitivo na família, na religião, nas
indústrias e profissões, nas vias de transporte,
no governo, e na literatura, é muito resumido infelizmente; mas revela intuição do assunto.
Nesse ponto o autor possuía já interessantes estudos anteriores, especialmente sobre as
indústrias, a família, e as festas do século XVI,
que quase não foram utilizados. O quinhão literário é que me parece que poderia ser por outra forma desenvolvido. O crítico cearense indicou a primitiva literatura para ser ouvida pelos
colonos que não sabiam ler, literatura de autos,
mistérios, comédias, ao gosto medieval, e, mais
tarde, o aparecimento de formas para serem lidas, predominando nelas, segundo a índole da
época, o epigrama, a chacota, o conceito sutil.
Deixou de indicar os produtos mais notáveis do
tempo, as cartas, as informações, as relações de
viagens, e outros escritos análogos, onde se deparam as preciosas indicações dos costumes selvagens, as narrações dos primeiros feitos dos colonizadores, e as descrições brilhantes e ingênuas dos pais. Não é que o Sr. Capistrano ignore-lhes a existência; pois, pelo contrário, de alguns desses escritos ele foi o editor. E' que foi
resumido em excesso na parte literária".
17.

DESCOBRIMENTO DO BRASIL E SEU
VOLVIMENTO NO SÉCULO XVI.-

DESEN-

"Das Wenige verschwindet leicht dem Blicú. Der
vorwaerts sieht, wie viel noch uebrig bleibt".
Goethe, Rio de Janeiro, Tip. de G. Leuzinger
& Filhos, 1883.
in-8.° de 6 p. in. + 100 p. num.
Outra edição de sua tese. Na capa interna dir
Gravetos de história pátria. Foi supressa a p. onde
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.

não se hesitou em francamente externá-las. E
o melhor meio de dissipar dúvidas é chamar
para elas a atenção geral".
Infelizmente, não concluiu ele o seu programa de história.

indicava o nome dos concorrentes ao concurso e o
capítulo final - - Proposições.
Traz a dedicatória: "Aos organizadores do Catálogo da Exposição de História e Geografia do
Brasil, como prova de admiração e reconhecimento".
18.

JOSÉ DE ALENCAR

20.

Revista do Centro Literário e Científico, José
de Alencar. Rio, 1883. Reproduzido por Mario de
Alencar em o artigo, - - Sobre um livro de Capistrano de Abreu, Rev. do Instituto do Ceará, volume
XXVIII, 1914, ps. 312-313.
Juizo conciso constante das seguintes linhas:
"Ninguém melhor que ele (Alencar) teve a intuição da vida colonial; e há páginas do Guarani e
das Minas de Prata que valem por longas monografias. Foi também ele quem primeiro manifestou as
tendências modernas, e o que há de bom e natural no
estilo dos escritores também atuais, é de seu exemplo
que deriva".
19.

Gazeta Literária, Rio, ns. 19 (ps. 372-376) e
20 (ps. 387-391), ano I,°, de 11 de outubro e 24 de
novembro de 1884.
Publicado quando pela primeira vez foi impresso
o documento da narração da viagem de Palheta ao
Rio Madeira.
Caminhos antigos e Povoamento do Brasil, ed
da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, 1930,
ps. 193-216.
21.

Justificando suas diretrizes:
"As páginas seguintes e outras que sucederão conteem idéias que talvez mais tarde sejam desenvolvidas.
Procurou-se quanto possível recorrer às
fontes, que são cuidadosamente indicadas para
facilitar as verificações.
Quando do seu exame resultaram conclusões diversas das que são geralmente admitidas,

ROBÉRIO DIAS E AS MINAS DE PRATA, SEGUNDO
NOVOS DOCUMENTOS

Revista mensal da Secção da Sociedade de
Geografia de Lisboa no Brasil, setembro (ps. 1422) e outubro (ps. 66-78), 1885.

PROGRAMA DE HISTÓRIA DO BRASIL

Gazeta Literária, ano II.° novembro, 1884, ps.
377-380.

A BANDEIRA DE FRANCISCA DE MELO PALHETA
AO MADEIRA E O DOCUMENTO DA NARRAÇÃO
DA VIAGEM

22.

VALENTIM MAGALHÃES

Gazeta de Noticias, Rio, 5 de junho de 1885.
23.

OS PRIMEIROS DESCOBRIDORES DE MINAS

Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, 1901, v. VI, p. 365.
Anteriormente saiu na gazeta fluminense A Semana (1887), sob o título, — Notas para a nossa história. Para a reprodução na revista citada o autor
adicionou notas e informações.
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Em 1887, publicou o ilustre escritor brasileiro João Capistrano de Abreu na gazeta fluminense - - A Semana - - uma série de três artigos sobre a modesta epígrafe — Notas para a
nossa história — nos quais, entre outros pontos
históricos que elucida, demonstra, de modo satisfatório, que o primeiro explorador que penetrou no território mineiro foi Francisco Bruza
de Spinosa pelo ano de 1553.
O profundo investigador chegou a este re.sultado, depois do estudo e exame comparado
de vários documentos e crônicas, especialmente
as Cartas avulsas dos Jesuítas, ainda agora não
publicadas, e a carta de mercê, passada por
Mem de Sá a 24 de dezembro de 1560.
Nas Efemérides Mineiras, aludindo a este
importante trabalho, faz o distinto historiadografo Xaxier da Veiga justiça a Capistrano de
Abreu, a quem deve incontestavelmente o Estado de Minas esta primeira página da sua história.
A Revista do Arquivo Público Mineiro, reproduzindo adiante este trabalho, com a devida
vênia do autor, que lhe adiciona algumas preciosas notas e informações, rende por sua vez, homenagem ao incansável e sábio investigador a
quem tanto devem as letras históricas nacionais".
Caminhos antigos e Povoamento do Brasil, ed.
da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, 1930,
ps. 147-186.
24.

CHAPITRE

PRÍMIER

NOTÍONS GÉNÉRALES

- ps. 1-21. in Lê Brésil en 1889 avec une carie de
1'Empire en chromolithographie. Dês tableaux sta-

tistiques, dês graphiques et dês caries. Ouvrage
publiè par lês soins du syndicat du Comitê Franco-*
Brésilien pour l'Exposition Universelle de Paris
avec Ia collaboration de nombreux écrivains du
Brésil sous Ia direction de M. F. J. de Sant'Anna
Nery. Paris. Librairie Charles Delagrave, 1889.
Nota do organizador da publicação:
"Nous nous sommes borné à résumer ici
lês notions donnéés por MM. J. Capistrano de
Abreu et A. do Valle-Cabral dans leur beau
travail sur Ia géographie de Wappaeus, qu'ils
ont refondue dans Ia partie se rapportant au
Brésil".
25.

CAMINHOS
BRASIL

ANTIGOS

E

O

POVOAMENTO

DO

Jornal do Comércio, Rio, 12 e 29 de agosto e l O
de setembro de 1889; Revista Brasileira, ns. 32, 33
e 34, agosto, setembro e outubro de 1924.
No Jornal do Comércio, saiu com o título, Revistas históricas; reproduzindo-os em América
Brasileira, o autor antecedeu-os do seguinte prólogo:
"As páginas seguintes saíram no Jornal do Comércio vai para um quarto de século. Exumou-as
daquela necrópole a bondade de Elisio de Carvalho,
que deseja reproduzi-las na sua América Brasileira
e dá-las em separata.
Na sua pobreza despretensiosa, precederam estudos de Orville Derby, Teodoro Sampaio, Calógeras, Basílio de Magalhães, Gentil Moura, Paulo
Prado, Alfredo Ellis, Afonso Taunay, Oliveira
Viana, João Ribeiro, Felisberto Freire, Borges de
Barros, Bernardino de Sousa, Pereira da Costa, Antônio Bezerra, H. Pires, Studart, etc etc. . . /'en
passe et dês meilleurs.
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Se o trabalho fosse feito agora, teria de apurar
estas contribuições interessantes todas por uma ou
outra face, algumas de alto valor. Na impressão
limitei-me a corrigir erros, riscar linhas, fazer breves
acréscimos, mais de forma que de fundo; alguns
maiores reservei para o fim. A parte relativa aos
baianos ou antes aos boiadeiros do S. Francisco ao
Paraíba, não houve tempo de fundir de todo, como
urgia.
Às páginas do Jornal juntei um dos capítulos de
história colonial impresso em 1907, que não parece
destoar. C. de Abreu".

28.

Gazeta de Notícias, Rio, 21 de fevereiro de
1895.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 3.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1938, Livraria
Briguiet, ps. 201-213.
Artigo sobre o Processo do conselheiro
Augusto de Castilho.
29.

Rev. do Instituto do Ceará, ano XIII, 1-2 trimestres, 1899.
Apreciação sobre o livro Datas e fatos
para a história do Ceará, do dr. Guilherme Studart.
Caminhos antigos e Povoamento do Brasil, ed.
da Soe. Capistrano de Abreu. Liv. Briguiet, 1930,
ps. 219-231.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTRUÇÕES
PARA IMIGRANTES. Companhia Metropolitana, Rio,
1892.
MSS. Bibl. Ramos Paz, 64 fs. nums.
"É autor deste escrito, até hoje inédito, o
erudito escritor J. Capistrano de Abreu, que
dele foi incumbido pela Companhia Metropolitana, a qual lho pagou, adquirindo, portanto,
a propriedade. Rio, 18 de agosto de 1897".
Nota de Ramos Paz. - - Apud Barros Paiva,
Bibliografia Capistraneana, São Paulo, 1931 .
(Separata), p. 9.

30.

OS BACAERIS

Revista Brasileira, Rio,
1895.

O POVOAMENTO DO BRASIL ORIENTAL

Jornal do Comércio, 12 de agosto de 1889,
Rev. do Instituto Arqueológico Pernambucano,
n. 65, XII, ps. 84-88, com uma carta de Aníbal
Falcão.
31.

27.

SOBRE UMA HISTÓRIA EO CEARÁ

Revista Brasileira, t. IX, ps. 347-356, 1897.

Caminhos antigos e Povoamento do Brasil, ed.
da Soe. Capistrano de Abreu. Liv. Briguiet, 1930,
ps. 54-143.
26.

PARA A HISTÓRIA

O BRASIL NO SÉCULO

A Notícia, Rio, l,° de janeiro de 1900.
o

ano I , ts. III e IV,

Ensaios e Estudos (Crítica e história), ed. da
Soe. Capistrano de Abreu, 3.a série, 1938, Livraria
Briguiet, ps. 217-274.

Ensaios e Estudos (Crítica e História), 3.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Livraria Briguiet,
1938, ps. 131-148. - Traz o título: O Brasil no século XIX e a nota (p. 132): Estudo publicado na A
Notícia de l de janeiro de 1900, sob o título O Brasil
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no século e oferecido à Sociedade Capistrano de
Abreu pelo consócio Constancio Alves".
32.

Não lhe sofreu o coração, alma gentil, quedar-se longe da pátria, seguir só de espírito,
platônicamente, a comemoração do quarto centenário do descobrimento do Brasil.
Respondo como posso a esses íntimos sentimentos, enfeixando sob seu nome, ligeiramente espanadas, estas folhas secas.
Dispersava-as o Jornal do Comércio ontem, às mesmas horas de sua acolheita passageira ao ninho natal.
Ad Flumen Benetara 4.V.OO".

MEMÓRIAS DE UM FRADE

Jornal do Comércio, l e 16 de junho e l de julho de 1899; Rev. do Instituto Arqueológico Pernambucano, v. XII, ps. 47-83, 1907.
33.

SOLIS E PRIMEIRAS EXPLORAÇÕES

Jornal do Comércio, Rio, 24 de janeiro de 1908
Saiu com o título Revistas Históricas. Trata, principalmente, do livro do autor chileno José
Toribio Medina, Juan Diaz de Solis.
Caminhos antigos e Povoamento do Brasil,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet,
1920, Rio, ps. 11-24.
34.

O DESCOBRIMENTO DO BRASIL PELOS PORTUGUESES

Jornal do Comércio, 3 de maio de 1900.
Folhinha Laemmert, 1901, Rio.
35.

O
DESCOBRIMENTO
DO
BRASIL
PELOS
PORTUGUESES. Rio de Janeiro, Laemmert &
Cia. Rua do Ouvidor, 66. Casas filiais em S. Paulo
e Recife. 1900.
Diz, no verso da f. r . :
"Reprodução ampliada do Jornal do Comércio de 3 de maio de 1900.
Separata aumentada com outras notas e
ainda com o oferecimento:
A Domicio da Gama, secretário da Missão
Rio Branco ao governo suiço.

36.

O DESCOBRIMENTO DO BRASIL. O POVOAMENTO
DO SOLO. EVOLUÇÃO SOCIAL

Livro do Centenário, Rio, 1900, v. I.° ps. 2-25.
37.

SOBRE A COLÔNIA DO
Leuzinger, 1900

SACRAMENTO. Rio. Tip.

ín-4." de 32 ps. Edição de 100 exemplares.
É uma reprodução parcial e especial do prefácio escrito para a História Topográfica e Bélica da Nova Colônia do Sacramento do Rio da
Prata, editada pelo Liceu Literário Português.
Estudando as várias fases da criação, transformação e incorporação da Colônia ao Império, o historiador foi um pouco cáustico. E não o é menos a
forma pela qual finda o seu trabalho:
"Haveria médico, diz Wilhelm Roscher,
incumbido do tratamento de um tísico, que em
falta de medicamento eficaz, não querendo ficar
sem fazer nada, cosesse a boca do paciente para
impedir os escarros de sangue ?
Se há!
Desde mais de meio século não teem estado
outros à cabeceira do enfermo Brasil".
100.198

F. 4
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No Dicionário Enciclopédico do Rio Grande do
Sul (fase. 1.°,, julho, 1936), encontra-se, sobre o assunto, a seguinte nota. "Erudito Como poucos, tendo
um critério admirável para tratar as subtilezas da História, Capistrano foi, naturalmente, o continuador de
Porto Seguro nas pesquisas documentais e publicação de vários códices antigos que divulgou. Não obstante ter visto o Rio Grande sob um prisma menos
exato, Capistrano, depois, que veio a este Estado,
modificou completamente a opinião que formara, inseria no Prólogo da Nova Colônia do Sacramento".
38.

Estudando esse trabalho, Capistrano identificou Ambrósio Fernandes Brandão como o
seu autor.
40.

A Notícia, Rio, 28 de setembro e 16 de dezembro de 1903; Rev. do Instituto do Ceará, t. XVII,
1904;
Rev. do Instituto Hist. e Geog. Brasileiro, tomo
LXXIII, parte V, 1910.
Caminhos antigos e Povoamento do Brasil, ed.
da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, 1930,
ps. 235-247.

EDUARDO PRADO

(Notas de um amigo)
Jornal do Comércio, 5 de setembro de 1901.
Rev. do Instituto do Ceará, v. XXXII, ps.
286-293.
Ensaios e Estudos (Crítica e história) l ." série,
1931, Livraria Briguiet, ps. 337-348.
Publicada sem assinatura. Na Rev. do
Instituto do Ceará, com o título: Em memória
de Eduardo Prado.
39.

41.

CLÉRIGOS E LEIGOS

A Notícia. Rio, 20 e 21 de maio de 1903.
Ensaios e Estudos (Crítica e história) ed. da
Soe. Capistrano de Abreu, 3.a série, 1938, Livraria
Briguiet, ps. 31-45.
42.

O DUQUE DE CAXIAS

Gazeta de Notícias, 4 de agosto de 1903; Rev.
do Instituto Hist. e Geog. Brasileiro, v. LXIX,
parte 2.\
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 2.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1932, Liv. Briguiet, ps. 11-35.

DIÁLOGOS DAS GRANDEZAS DO BRASIL

Jornal do Comércio, Rio 24 de novembro e 24
de dezembro de 1901; Rev. do Instituto Arqueológico Pernambucano, t. LXIII, 1903.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), l .a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1931, Liv. Briguiet, ps. 297-336.
No Jornal do Comércio, saiu com o título:
Revistas históricas.
Alguns capítulos foram publicados no Diário Oficial, em 1900.

TRICENTENÁRIO DO CEARÁ

43.

JOÃO COÍNTA, SENHOR DE BOLES

Jornal do Comércio, Rio, 25 de outubro de 1903,
Ensaios e Estudos (Crítica e história) 3.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Rio, Liv. Briguieí
1938, ps. 11-30.
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44.

NOTÍCIAS ATRASADAS

A Notícia, 16 e 17 de novembro de 1903.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 3.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Rio, 1938, Liv.
Briguiet, ps. 181-188.
45.

47.

52.

53.

CATÁLOGO
DOS
DOCUMENTOS
MANDADOS
COPIAR PELO SENHOR D. PEDRO II

Rev. do Instituto Hist. e Geog. Brasileiro, V.
LXVII, parte l. a , 1906, ps. 5-90.
54. LIVROS NOVOS

Notas Dominicais, de Tolenare, traduzidas por
Alfredo Carvalho.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 3.a série, ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1938, ps.
189-198.
Publicado no Jornal do Comércio, sem assinatura . Posteriormente, reconhecido como
trabalho original.

NOTÍCIAS ATRASADAS

ANTÔNIO JOSÉ, O JUDEU

Jornal do Comércio, Rio, 8 de maio de 1905.
Ensaios e Estudos (Crítica e história) 2.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1932, Liv. Briguiet. ps. 47-70.

AS MINAS DO BRASIL E A SUA LEGISLAÇÃO

Jornal do Comércio, Rio, 9 de julho de 1905,
Calógeras na opinião de seus contemporâneos, São
Paulo, 1934.
Artigo sobre o livro de João Pandiá Calógeras: As minas do Brasil e a sua legislação;
2." parte.

A Noticia, Rio, 28 de janeiro de 1905.
Rev. do Instituto do Ceará, v. XIX, 1915, ps.
117-122.
Sobre Martim Soares Moreno, o fundador
do Ceará.
49.

HISTÓRIA PÁTRIA

Kosmos, ano II, julho, n. 7, 1905.
Artigo sobre Duarte Coelho, donatário da
Capitania de Pernambuco.

TREZE DE MAIO

Kosmos, Rio, n. 5, 1905.
48.

51.

AS MINAS NACIONAIS

Jornal do Comércio. Rio, 26 de julho de 1904.
Calógeras na opinião de seus contemporâneos.
São Paulo, 1934.
Artigo sobre o livro de João Pandiá Calógeras, — As Minas do Brasil e a sua legislação,
1." parte.

HISTÓRIA PÁTRIA

Kosmos, Rio, ano II, ns. 1-4, 1905.

A GEOGRAFIA DO BRASIL

Almanaque Brasileiro Garnier, Rio, 1904, ps.
210-212.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 2.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1932, ps. 39-45.
46.

50.

55.

BREVES
TRAÇOS
DA HITÓRIA
DO
BRASIL COLÔNIA,
IMPÉRIO E
REPÚBLICA
in
CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL. O BRASIL. SUAS RIQUEZAS NATURAIS. VOL. /. INTRODUÇÃO. INDÚSTRIA
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Ensaios e Estudos (Crítica e história), 2.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1932, Liv. Briguiet, ps. 71-100.
Artigo em comemoração ao 1.° centenário
da abertura dos portos. Publicado sem assinatura. Identificado, posteriormente, no arquivo
do professor Eugênio Raja Gabaglia, amigo de
Capistrano.

EXTR ATIVA. Impressores. M. O rosco & Cia. Rua da
Assembléia, 24. Rio de Janeiro. 1907, ps. 1-216.
Título dos capítulos:
Rápida descrição geográfica, orográfica e
hidrográfica.
I - - Antecedentes indígenas.
II - - Fatores exóticos.
III - - Os descobridores.
IV - Primeiros conflitos.
V - Capitanias hereditárias.
VI - - Capitanias da coroa.
VII — Franceses e hespanhois.
VIII - - Guerras flamengas.
IX - - O sertão.
X - - Formação de limites.
XI - Três séculos depois.

58.

Jornal do Comércio, Rio, 16 e 26 de julho de
1908.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 2.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1932, Liv. Briguiet, ps. 101-127.
O assunto principal desses artigos é Eduardo Theodor Boescher, autor de um dicionário
português-alemão e também de um livro onde
fixou impressões do Brasil.

Mapa curioso que contem não vulgares
notícias de muitas Aldeias de índios que por Ordem Regia, são hoje Vilas.
59.
56.

CAPÍTULOS

DE

HISTÓRIA

Impressores M. Orosco
1907

COLONIAL.

& Cia. Rio de Janeiro.

Separata da Publicação: O Brasil. Suas
riquezas naturais, Suas indústrias, v. 1.°. Impressores M. Orosco & C. Rio de Janeiro,
1907, onde saiu com o título, — Breves traços da
história do Brasil colonial.
Não contem o mapa com que fecha a edição
anterior.
57.

28 DE JANEIRO

Jornal do Comércio, Rio, 28 de janeiro de 1908.

SOB O PRIMEIRO IMPÉRIO

R E S U M E H I S T O R I Q U E in CENTRE INDUSTRIEL
DU BRÉSIL. LÊ BRÉSIL. SÉS RICHESSES NATURELLES,
SÉS INDUSTRIES. EXTRAIT DE I/OUVRAGE: "o BRASIL,
SUAS RIQUEZAS NATURAIS, SUAS INDUSTRIAS". PI.IBLIÉ PAR LÊ SERVICE D'EXPANSION ECONOMIQUE DU
BRÉSIL. TOME L INTRODUCTION. INDUSTRIE EXTRA-

TIVE. Paris. Librarie Aillaud & Cie. 96, Boulevard
Montparnasse, 1909, ps. 9-68.
Títulos dos capítulos:
Période de 1500 à 1579.
Périodede 1580 à 1624.
Invasion hollandaise (1624-1654).
Peuplement de 1'interieur. Lês mines. Luttes
civiles (1627-1714).
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Luttes contre lês Espagnols. Questions de
limites.
Developpement et progrès du Brésil au
XVIII siècle.
Lê Brésil au XIX siècle.
Segundo Barros Paiva, Capistrano não emprestava responsabilidade a este trabalho.
60.

CENTRO INDUSTRIALE DEL BRASILE. IL BRASILE,
SUE RICHEZZE NATURALI, SUE INDUSTRIE. VOL.
PRIMO. TIP. FRATELLI TREVES. MILANO. 1909

Publicação do Centro Industrial do Brasil.
Edição italiana.
61.

VAZ DE CAMINHA E SUA CARTA

Rev. do Instituto Hist. e Geog. Brasileiro,
v. CXXI, 2.a parte, 1909; Rev. do Instituto do Ceará, v. XXIV, 1910, ps. 134-147.
62.

DOIS DEPOIMENTOS, (SOBRE OS CAXINAUAS)

Jornal do Comércio, Rio, 25 de dezembro de
1911, 7, 14 e 21 de janeiro de 1912.
Ensaios e Estudos (Crítica e história) 3." série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1938, Liv. Briguiet, ps. 275-347.
63.

LÊ BRÉSIL REPUBLICAIN

in Victor Orban. Litterature Bresiliene. Paris.
Librairie Garnier Fréres, (1914), ps. 276-77.
64.

R Ã - T X A - H U - N Ê - K U - I . A LÍNGUA DOS CAXINAUAS DO RIO IBUÇÚ AFLUENTE DO MURÚ (PREFEITURA DE TACAUACÁ ). Rio de Janeiro. Tip. Leuzinger. 1914.
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m-4." de 630 ps. Na capa está escrito:
Gramática, textos e vocabulários dos Caxinauás.
Os primeiros originais desse trabalho foram consumidos num incêndio que houve na
Imprensa Nacional. Salvaram-se seis exemplares que não alcançavam 200 páginas. O desastre, no entanto, fortaleceu a vontade de Capistrano, que, retomando novamente a tarefa, a*
ampliou, triplicando-a.
Em 1917, Max Fleiuss, secretário perpétuo do Instituto Histórico, sugeriu fosse concedida a medalha de ouro, Prêmio D. Pedro II,
ao incansável estudioso da nossa história, pelo
seu trabalho - - A Língua dos Caxinauás.
Aquele prêmio, que é concessão destinada
a recompensar moralmente os esforços dos que
prestarem serviços à história, geografia e etnografia do Brasil, desde muito (1847) não era
concedido. Examinada, a proposta de Max
Fleuiss foi aprovada, concluindo a comissão
pela concessão do prêmio a Capistrano de
Abreu.
O conspícuo historiador, modesto, desinteressado, muito sabendo e muito estudando,
não esquecia a relatividade das coisas e acreditava que o mais ilustrado é um ignorante. E,
assim pensando e agindo, mandou ao Instituto
a seguinte carta, lida em sessão:
"Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1917.
Exmo. Sr. presidente do Instituto Histórico,
Sei pela imprensa diária que a sociedade
que V. Êx. tão sabiamente dirige houve, por
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bem premiar com uma medalha de ouro meu imperfeito ensaio sobre a língua dos Caxinauás.
Esta distinção, tão superior a meus fracos
méritos e até às minhas maiores ambições, fundou-se para maior realce no parecer do meu antigo e venerando mestre dr. Ramiz Galvão,
que, passa de quarenta anos, acolheu paternalmente o provinciano bisonho, e com exemplo,
com a convivência dos admiráveis colaboradores, hoje todos mortos, que soube reunir na Biblioteca Nacional, acompanhou-me os primeiros passos nos estudos a que o Instituto Histórico ftm dado impulso e direção desde 1838.
Muito grato pela imerecida prova de apreço, socorro-me do precedente aberto pelo benemérito Francisco Adolfo de Varnhagen, glória da pátria e lustre desta casa, para rogar ao
Instituto, com os reiterados respeitos, a oferta
que faço da medalha deste prêmio, que a sua
benignidade me confere, para propor como assunto novo em outro concurso.
Apresento a V. Excia. os meus protestos
da mais alta consideração.

67.

A pretexto de uma moeda de ouro.
Revista do Brasil, São Paulo, v, V, ano II
maio-agosto de 1917, ps. 3-18.
Ensaios e Estudos (Crítica e história) 2:v série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Livraria Briguiet,
1932, ps. 129-152.
68.

69.

FRANCISCO RAMOS P A Z . 1838-1919. Rio
de Janeiro, Tip. do Jornal do Comércio, de Rodrigues & Cia. 1920.
in-8.°, de 18 ps.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 2."
série, ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1932,
Liv. Briguiet, ps. 201-216.

70.

CEARÁ E RIO GRANDE

ATRIBULAÇÕES DE UM DONATÁRIO

O Jornal, Rio, 7 de julho de 1920; Rev. do Instituto do Ceará, v. XXXV, ps. 141-145.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 3.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet,
-1938, ps. 47-54.

Ciências e Letras, Rio, n. 5, ano 1.° julho, 1917.
Caminhos antigos e Povoamentos do Brasil, ed.
da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, 1930,
ps. 37-50.
66.

OS GUAIANAZES DE

PIRATININGA

Jornal do Comércio, Rio, 28 de janeiro de 1917.
Caminhos antigos e Povoamento do Brasil, ed.
da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, Rio,
ps. 27-34.

UM LIVRO SOBRE A MARQUESA DE SANTOS

Jornal do Comércio, 10 de junho de 1917; Rev.
do Instituto do Ceará, v. XXXV, 1921, ps. 285-298.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 2.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1932, Liv. Briguiet, ps. 153-172.

JOÃO CAPISTRANO DE ABREU.
65.

PAULÍSTICA

71.

UM VISITADOR
DO SANTO OFÍCIO À CIDADE
DO
SALVADOR
E
AO
RECÔNCAVO
DA
BAÍA DE TODOS OS SANTOS (1591

1592). Rio de Janeiro. Tip. do Jornal do Comércio,
de Rodrigues & Cia. 1922.
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m-8.°, de 2, em f. de 9. - - 4 ps. ins. - - 46
ps. nums. - - 2 ps. em f. de g. No f. t.: Separaía
c/a série Eduardo Prado. -- Para melhor se conhecer o Brasil.
72.

FRAGMENTOS DE UM PRÓLOGO

Revista do Brasil, São Paulo, n. 85, ano VIII v.
XXII, janeiro de 1923.
Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, ed.
da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, 1930,
ps. 251-259.
74.

FORMAÇÃO DOS LIMITES DO BRASIL

América Brasileira, Rio, n. 34, ano III, outubro
de 1924, p. 320.
75.

FERNÃO CARDIM

O Jornal, Rio, 27 de janeiro de 1925
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 2.a série,
1932, ed. da Soe. Capistrano de Abreu, Liv. Briguiet, ps. 323-340.
Reproduzido como prefácio em Tratados da
terra e gente do Brasil, de Fernão Cardim. (Rio,
1925, editores J. Leite & Cia.).

FASES DO SEGUNDO IMPÉRIO

O Jornal, Rio, 2 de dezembro de 1925.
Ensaios e Estudos (Crítica e história), 3.a série,
ed. da Soe. Capistrano de Abreu, 1938, Liv. Briguiet,
ps. 107-129.

VAZ DE CAMINHA E SUA CARTA

Livro de Ouro Comemorativo da Independência
Do Brasil e da Exposição Internacional do Rio
de Janeiro de 7 de setembro de 1822 a 7 de setembro
de 1922 a 7 de setembro de 1923. Edição do Anuário
do Brasil (Almanaque Laemmert). Rio de Janeiro,
ps. 1-6.
È uma reprodução, revista pelo autor, do
que se acha inserto na Rev. do Instituto Hist. e
Geog. Brasileiro, t. 72, p. 2.a, 1908.
73.

6.

77.

A OBRA DE ANCHIETA NO BRASIL

O Jornal, Rio, 9 de julho de 1927; idem, no dia
31 do mesmo mês, revisto e retocado.
78.

ESQUEMA DAS BANDEIRAS

Paulo Prado, Retrato do Brasil, Ensaio sobre a
tristeza brasileira, IV ed. ; 6.° e 7.° milh. F. Briguiet
& Cia. editores, Rio, 1931, ps, 70-72.
79.

CAPÍTULOS DE HISTÓRIA COLONIAL.

(1500-1800). Edição da Sociedade Capistrano de
Abreu. Tip. Leuzinger. 1928.
m-4,° de 320 ps.
Edição de l . 000 exemplares dos quais
125 em papel "bouffant", autenticados pela Secretaria e destinados aos membros da Sociedade Capistrano de Abreu.
Reprodução, devidamente autorizada, do
texto do - "O Brasil, suas riquezas naturais,
suas indústrias", - - publicado pelo Centro Industrial do Brasil no ano de 1907, e pelo autor,
em separata de 200 exemplares.
Traz l retr. do autor e está acrescentado de
anotações, respectivamente de: J . Capistrano de
Abreu (ps. 303-304); John Casper Branner
(ps. 305-306) e Philipp von Luetzelburg (ps.
307-308) . E, ainda, dos Estatutos e da lista dos
membros da Soe. C. de Abreu.
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80.

O DESCOBRIMENTO

DO

BRASIL.

Edição

da Sociedade Capistrano de Abreu, Anuário do
Brasil, 1929.
zn-8.°, de 349 ps.; l retr. do autor.
Edição de dois mil exemplares numerados, em papel comum e de cento e vinte e cinco
em papel apergaminhado, autenticados pela Secretaria e destinados aos membros da Sociedade Capistrano de Abreu.
índice:
- Descobrimento do Brasil. Seu desenvolvimento no século XVI. (Tese de concurso à cadeira de História do Brasil -- Colégio Pedro II,
1883) ps. 11-136.
- Descobrimento do Brasil pelos portugueses (Reprodução ampliada pelo autor de seu
artigo aparecido no Jornal do Comércio de 3 de
maio de 1900 publicado em opúsculo de 72 ps.
e datado de 4 de maio de 1900) ps. 138-188.
- O descobrimento do Brasil. Povoamento do solo.Evolução social (Memória inserida no
Livro do Centenário (1500-1900) publicado
pela Associação do Quarto Centenário do Descobrimento do Brasil) ps. 191-286.
- V az de Caminha e a sua carta. (Estudo
crítico publicado no Livro de Ouro comemorativo do Centenário da Independência Brasileira
(Anuário do Brasil), como reprodução revista
pelo autor do que se acha inserto na Rev. do
Instituto Hist. e Geog. Brasileiro, t. 71, parte
2." 1938) ps. 28^-307.
- História pátria. (Reprodução dos artigos publicados na revista Kosmos do Rio de Janeiro) ps. 311-337.

81.

CAMINHOS

ANTIGOS

E

POVOAMENTO

DO BRASIL. Edição da Sociedade Capistrano de
Abreu. Livraria Briguiet. Rio. 1930.
zn-8.° de 271 ps.
Edição de dois mil e quarenta exemplares
numerados, em papel comum, e de cento e trinta
e cinco em papel apergaminhado, autenticados
pela Secretária e destinados aos membros da Sociedade Capistrano de Abreu.
- índice.
- Solis e primeiras explorações. (Artigo
publicado no Jornal do Comércio de 24 de janeiro de 1900, sob o título Revistas Históricas),
ps. 11-24.
- Os guaianazes de Piratininga. (Artigo
publicado no Jornal do Comércio de 25 de janeiro de 1917) ps. 27-34.
- Atribulações de um donatário (Artigo
publicado na revista Ciências e Letras, do Rio
de Janeiro, n. 5, ano VI, julho de 1917) ps. 3750.
- Caminhos antigos e povoamento do Brasil. (Estudo publicado no Jornal do Comércio
de 12, 29 de agosto e 10 de setembro de 1899, e
reproduzido, refundido e ampliado na América
Brasileira ns. 32, 33 e 34, de agosto, setembro
e outubro de 1924) ps. 53-143.
- Os primeiros descobridores de Minas,
(Estudo reproduzido da Revista do Arquivo
Público Mineiro, v. VI, c pela primeira vez na
gazeta fluminense A Semana, em 1887, sob a
epígrafe: Natas para a nossa história) ps. 147186.
- Esquema das Bandeiras (Esquema de
Capistrano de Abreu, revelado por Paulo Prado, no Retrato do Brasil, 1928) ps. 189-190.
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cretaria e destinados à Sociedade Capistrano de
Abreu.
índice:
Perfis juvenis. (Ensaios escritos por J .
Capistrano de Abreu aos 20 anos de idade e
publicados no O Maranguapense em 1874)
ps. 11-58.
- A literatura brasileira contemporânea.
(Conferências escritas aos 21 anos de idade,
proferidas em Fortaleza, na Escola Popular em
1875, publicadas nesse ano no jornal O Globo,
do Rio) ps. 61-107.
- Raymundo Antônio da Rocha Lima,
(Prefácio à Crítica e Literatura, de Rocha Lima
escrito e publicado em setembro de 1878) ps.
111-123.
- Francisco Adolfo de Varnhagen, visconde de Porto Seguro. (Publicado no Jornal
do Comércio de 16 e 20 de dezembro de 1878
e reproduzido em apenso à História do Brasil,
de Varnhagen, t. l . ° 4 . a e d . ) ps. 127-141.
- Camões de perfil. (Publicado na Folhinha de Laemmert de 1881), ps. 145-176.
- Do princípio e origem dos índios do
Brasil c de seus costumes, adoração e cerimônias, de Fernão Cardim. (Publicado na l.a edição de 1881, como introdução) ps. 179-191.
- Sobre o visconde de Porto Seguro. (Publicado na Gazeta de Notícias, do Rio, de 21,
22 e 23 de novembro de 1882, e reproduido em
Apenso à História Geral de Varnhagen, t, 3.°.
3.a e d . ) ps. 195-217.
- Notas sobre a Paraíba, de Irineu Joffily.
(Prólogo às Notas sobre a Paraíba, de Irineu
Joffily, datado de 8 de agosto de 1892) ps. 22235.

—A bandeira de Francisco de Mello PaIheta ao Madeira em 1722-23 segundo um dos
seus companheiros (Publicação feita nos ns. 19
e 20,, ano I, de 11 de outubro e 24 de novembro
de 1884, da Gazeta Literária, Rio de Janeiro,
em que pela primeira vez foi impresso o documento de narração da viagem de Palheta ao
rio Madeira) ps. 193-216.
- Sobre uma história do Ceará (Artigo
publicado na Revista Trimestral do Instituto
Histórico do Ceará (ano XII, 1.° e 2° trimestres de 1899) sobre o livro Datas e [atos para
a história do Ceará, do Sr. barão de Studart, e
inserto neste volume porque se refere diretamente aos caminhos antigos e povoamento) ps.
219-231.
- Tricentenário do Ceará (Estudo publicado primeiro na A Notícia, do Rio, de 28 de
setembro e 16 de dezembro de 1903, transcrito
na Rev. do Instituto do Ceará, t. XVIII, de
1904, e reproduzido neste volume com algumas
modificações feitas pelo autor, de acordo com
documentos aparecidos na "Correspondência
de Diogo Botelho" estampada na "Revista do
Instituto Histórico, t. 73, parte V.a 1910) ps.
235-247.
- Fragmento de um prólogo (Publicado
na Revista do Brasil, n. 85, ano VIII, v. XXII,
janeiro de 1923, São Paulo) ps. 251-259.
82.

E N S A I O S E ESTUDOS. (CRÍTICA E HISTÓRIA.
l. a SÉRIE. Edição da Sociedade Capistrano de
Abreu. Livraria Briguiet. 1931.

In-8.° de 389 ps. Edição de dois mil cento
e cinqüenta exemplares em papel comum, e de
trinta em papel de luxo, autenticados pela Se100. 1ÍIS
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- Raul Pompéia. (Publicado na Gazetinha,
ns. 47-70 de 27 de fevereiro e 28 de março de
1882, e na Réu. da Academia Brasileira n. 14,
julho de 1920) ps. 239-241.
- Memórias de um frade (Estudo publicado no Jornal do Comércio em l e 16 de junho
e l de julho de 1899, e reproduzido na Rev. do
Inst. Arqueol. Pernambucano em 1906, v. XII)
ps. 245-295.
—Diálogos das grandesas do Brasil (Estudos publicados sob o título: Revistas históricas, no Jornal do Comércio, de 24 de novembro
de 1900 e de 24 de setembro de 1901) ps. 299336.
- Eduardo Prado. (Publicado no Jornal
do Comércio de 5 de setembro de 1901) ps.
339-348.
83.

E N S A I O S E ESTUDOS.
(CRÍTICA E HISTÓRIA)
2.a SÉRIE. Edição da Sociedade Capistrano de
Abreu. Livraria Briguiet. 1932.

7n-8.° de 389 ps. Edição de dois mil cento
e cinqüenta exemplares em papel comum, e de
cento e cinqüenta em papel de luxo autenticados
pela Secretaria da Sociedade e destinados à Sociedade Capistrano de Abreu.
índice:
- O duque de Caxias. (Publicado na Gazeta de Notícias de 4 de agosto de 1903 e reproduzido na Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro, t. LXIX, parte II. a ) ps. 11-36.
- A geografia do Brasil (Publicado no
Almanaque Brasileiro Garnier de 1904) ps.
39-45.
- Antônio José, o judeu. (Publicado no
Jornal do Comércio, de 8 de maio de 1905) ps.
49-69.
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- 28 de Janeiro. (Publicado no Jornal do
Comércio de 28 de janeiro de 1908, em comemoração ao Primeiro Centenário da abertura
dos portos, sem assinatura, e identificado no arquivo do professor Eugênio Raja Gabaglia,
amigo de Capistrano de Abreu) ps. 73-99.
- Sob o primeiro império. (Artigo publicados no Jornal do Comércio de 16 e 26 de janeiro de 1908) ps. 102-127.
- Paulística - - A pretexto de uma moeda
de ouro. (Publicado na Revista do Brasil, abril
de 1917), ps. 131-152.
- Um livro sobre a marquesa de Santos.
(Publicado no Jornal do Comércio de 10 de junho de 1917). ps. 155-172.
- Prefácio à História do Brasil de Frei
Vicente do Salvador (Prefácio à História do
Brasil de frei Vicente do Salvador) ps. 175199.
- Francisco Ramos Paz. (Publicado em
folheto, edição do Jornal do Comércio, setembro
de 1920.) ps. 203-216.
- Do Rio de Janeiro a Cuiabá. (Prefácio
ao livro Do Rio de Janeiro a Cuiabá, de Herbert
H. Smith, publicado em 1921). ps. 219-227.
- Prefácio à História da Missão dos Padres Capuchinhos. (Prefácio à História da
Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do
Maranhão, pelo padre Claude d'Abbeville, reprodução facsímile de cem exemplares, editação
da Série Eduardo Prado) ps. 231-240.
- Um visitador do Santo Ofício. (Confissões da Baía - - (Um visitador do Santo Ofício
à Cidade do Salvador e ao Recôncavo da baía
de Todos os Santos - - (1591-1592),— separata do prefácio da Primeira Visitação do Santo
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Ofício às Partes do Brasil, — Confissão da Baía
- edição da Série Eduardo Prado) . ps. 243295.

85.

( 1500-1800), 3.a EDIÇÃO. EDIÇÃO DA SOCIEDADE CA-

PISTRANO DE ABREU. F. Briguiet & Cia. 1934.
m-18.° de 8 ps. ins. — 254 - - 2 ps. ins.
Na l.a p. in: Publicações da Sociedade Capistrano de Abreu; no v. Publicações da Sociedade
Capistrano de Abreu (com a relação das obras
já editadas); na 3.il, p . : t. do livro; no v . ; Este
volume — reprodução dos "Capítulos de História Colonial' (1500-1800), editados em 1928 inicia uma série de publicações, mais accessivel
ao público e da qual farão parte todas as obras
esgotadas em 1." edição da Sociedade Capistrano de Abreu. - - Edição Popular. Tiragem de
2.150 exemplares numerados e autenticados
pela Sociedade Capistrano de Abreu. Na p. V.
( i n . ) : Capítulo de História Colonial (15001800); na p. VII (in.). Índice.
Anotações, respectivamente de: J . Capistrano de Abreu (ps. 241-242); John Casper
Branner (ps. 243-144) e Philipp von Luetzelburg (ps. 345-246). Estatutos da Sociedade
Capistrano de Abreu e relação nominal de seus
membros, ps. 247-254. Numa p. in.: Homenagem da Sociedade Capistrano de Abreu aos
sócios falecidos em 1933 (Segue-se a relação
dos membrds falecidos) . No v. a subscrição:
Edição da Sociedade Capistrano de Abreu
mandada imprimir por F. Briguiet ô Cia. na Tip.
da "A Encadernadora" em outubro de 1934.

— Introdução ao Tratado da terra do
Brasil e à História da Província Santa Cruz.
(Introdução ao Tratado da Terra do Brasil e à
História da Província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, por Pero de Magalhães Gandavo, edição do Anuário do Brasil,
1924) ps. 299-304.
— Primeira visitação do Santo Ofício às
partes do Brasil — Denunciações da Baía. (Prefácio à Primeira Visitação do Santo Ofício às
Partes do Brasil Denunciações da Baía
(1591-1592) - - edição da Série Eduardo Prado, 1925) ps. 307-322.
- Fernão Cardim, (Publicado n' O Jornal
de 27 de janeiro de 1925) ps. 325-340.
- A obra de Anchieta no Brasil. (Publicado n'O Jornal de 9 de julho de 1927 e transcrito no de 31 de julho deste ano, com revisão
do autor) ps. 343-350.
- Prefácio ao Diário de Pero Lopes de
Sousa - - 1530-1532, edição de 500 exemplares.
Série Eduardo Prado) ps. 353-370.
84.

DOIS VOCÁBULOS BRASÍLÍCOS...

in Miscelânea de Estudos em honra de D. Carolina Michaelis de Vasconcelos. . . Coimbra, 1933,
ps. 232-3.
Nota sobre as etimologias de banana, reino/, mazombo, tnucama e crioulo.

CAPÍTULOS DE HISTÓRIA COLONIAL

86.

ENSAIOS E ESTUDOS. (CRÍTICA E HISTÓRIA)
3.a SÉRIE. Edição da Sociedade Capistrano de
Abreu. Livraria Briguei. 1938.
m-8.° de 369 ps. Edição de dois mil e
cinqüenta exemplares em papel comum, e de
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cento e cinqüenta em papel especial autenticados
pela Secretaria e destinados aos membros da Sociedade Capistrano de Abreu.
índice
- João Comia, senhor de Boles. (Publicado no Jornal do Comércio de 25 de outubro de
1903, sob o título: Revistas Históricas.) ps.
13-30.
- Clérigos e leigos. (Dois artigos publicados n'A Notícia de 20-21 de maio de 1903 e
15 e 16 de dezembro de 1904, cedidos por
Constancio Alves à Sociedade, sendo que o último sob o título Notícias Atrasadas. ) ps. 3345.
- Ceará e Rio Grande. (Publicado no O
Jornal de 7 de julho de 1920) ps. 49-54.
- Sobre a colônia do Sacramento. (Reprodução do prólogo a História topográfica e bélica da Colônia do Sacramento publicada pelo
Liceu Literário Português, na tipografia Leuzinger (Rio de Janeiro) 1900, com a seguinte
dedicatória: "Ao barão do Rio Branco, nesta
edição de cem exemplares consagra-se um nicho
rústico.") pags. 57-105.
- Fases do segundo império. (Estudo publicado n'O Jornal de 2 de dezembro de 1925)
ps. 109-130.
- OBrasil no século XIX. (Estudo publicado na A Notícia de l de janeiro de 1900 sob
o título O Brasil no século e oferecido à Soe. Capistrano de Abreu pelo consócio Constancio
Alves) ps. 133-148.
- História Pátria. A literatura Brasileira e
a Crítica Moderna, Ensaio de generalização,
por Silvio Romero, (Artigos publicados na Ga-
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zeta de Notícias, de 9, 10 e 13 de março de
1880) ps. 153-178.
- Notícias atrasadas. (Publicada na A
Notícia, de 16-17 de novembro de 1903, sob o
título Notícias atrasadas}, ps. 181-188.
- Livros novos. (Publicado no Jornal do
Comércio - - Livros novos - "Notas dominicais, de Tolenare, traduzidas por Alfredo de
Carvalho", sem assinatura, mas depois reconhecido como trabalho original de Capistrano) ps.
191-198.
- Para a história, (Artigo publicado na
Gazeta de Notícias de 21 de fevereiro de 1895,
sobre o Processo do Conselheiro Augusto de
Castilho, editado em 3 vols.), ps. 201-213.
- Os Bacacrís. (Estudo publicado na Revista Brasileira, 1.° ano, t. III e IV, 1895) ps.
219-274.
- Os Caxinauás. (Estudo publicado no
Jornal do Comércio de 25 de dezembro de 1911
e 7 e 14 de janeiro de 1912, sob o título Dois
Depoimentos) ps. 277-347.
- A língua dos Caxinauás. Prefácio ao
livro Rã-txa-hu-ni-ku-i - - A língua dos Caxinauás do Rio Ibuaçú, afluente do Murú (Prefeitura de Taraucá)
- por J . Capistrano de
Abreu, 1914, Tip. Leuzinger) ps. 349-357.
87.

R Ã - T X A - H U - N I - K U - Í . A LÍNGUA DOS CAXINAUÁS
DO RIO IBUAÇÚ AFLUENTE DO MURÚ (PREFEITURA
DE TARAUACÁ). 2." EDIÇÃO. COM EMENDAS DO AUTOR E UM ESTUDO CRÍTICO DO PROF. THEODOR
KOCH-GRUNBERG. EDIÇÃO DA SOCIEDADE CAPISTRANO DE ABREU. Livraria Briguiet. 1941.

m-8.° de 7ps. ins + 650 + 4 ins.
No verso da f. t.; "Edição patrocinada pelo
consócio Guilherme Guinle e publicada de açor-
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do com as emendas e acréscimos feitos pelo autor em dois exemplares da l. a edição, um dos
quais pertencente à biblioteca da Sociedade Capistrano de Abreu. Tiragem de mil exemplares
inclusive dusentos não numerados autenticados
pela Secretaria e destinados aos membros da Sociedade" .
Na 5." p. in.: "A Guilherme Guinle, homenagem da Sociedade Capistrano de Abreu".

PREFÁCIOS, COMENTÁRIOS E INTRODUÇÕES

ROCHA LIMA
(R. A. da). CRÍTICA E LITERATURA. Maranhão. Tip. do País. Imp. Cristino V.
Campos. 1878.

zn-8.° de XIV - - 182 ps. Com a morte de
Rocha Lima, a família reuniu-lhe os escritos e
solicitou que Capistrano os prefaciasse. Atendendo ao pedido, traçou o magistral perfil de
ps. XIV, onde diz ser o pranteado morto "a
mais fulgente estrela do Ceará".
F E R N Ã O C A R D I M . DO PRINCÍPIO E ORIGEM DOS
ÍNDIOS DO BRASIL E SEUS COSTUMES, ADORAÇÃO E

CERIMÔNIAS. Rio de Janeiro, Tip. da Gazeta de
Notícias. 1881.
FERNÃO CARDIM.
DO CLIMA DO BRASIL E DE
ALGUMAS COISAS NOTÁVEIS QUE SE ACHAM ASSIM
NA TERRA COMO NO MAR.

m-8,u de XV-121. Na p. III - - Exposição
de História e Geografia do Brasil - - Homenagem do Dr. Ferreira de Araújo.
Prefácio (ps. I-XV) de Capistrano de
Abreu.
Notas do Dr. Baptista Caetano de Almeida Nogueira.
Capistrano conheceu este trabalho na versão inglesa publicada em 1625, na coleção Purchás, que reuniu o presente livro e outro relativo a arvores, peixes, etc., sob o título: Treaties
of Brazil, sem que houvessem sido publicados
em português. "Desde então -- diz-nos ele -
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fizemos o projeto de passá-lo novamente para a
nossa língua, e de dá-lo à luz quando nos fosse
possível. Duas circunstâncias felizes facilitaram a realização deste plano. A primeira foi encontrar cópia tirada do original, que assim dava
não só a essência como a forma do escrito e nos
livrava da tradução, isto é, da traição. A segunda foi a comissão que nos confiou o Dr. Ferreira de Araújo de publicar, à sua custa, um trabalho qualquer, que mostrasse a sua simpatia pela
Exposição de História e Geografia do Brasil,
organizada pela Biblioteca Nacional" .
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"Circunstâncias que não vem ao caso mencionar impediram que este opúsculo viesse à luz
no tempo da Exposição de história e geografia
do Brasil . Daí não resultou inconveniente, pois
a Exposição de história não foi menos brilhante, nem menos assinalados foram os serviços
prestados pelo Catálogo destinado a perpetuar
sua lembrança".
Revista do Inst. Hist. c Geog. Brasileiro,
t. LVII, parte 1." (1.° e 2.° trimestres), Rio,
1894, ps. 185-212. É cópia do Códice da Biblioteca Pública Eborense. Não traz a introdução de Capistrano de Abreu e nem as notas de
Baptista Caetano.

3-A

DO CLIMA DO BRASIL E DE ALGUMAS COUSAS
NOTÁVEIS QUE SE ACHAM ASSIM NA TERRA
COMO NO MAR.

Revista Mensal da Secção da Sociedade
de Geografia de Lisboa no Brasil, t. 1.° 1881,
Rio de Janeiro, ps. 20-21; 45-48. Contem notas da redação e a cota "Interessante manuscrito antigo encontrado entre os papéis do falecido presidente da secção, o Exmo. senhor
Cândido Mendes de Almeida" .
Após publicadas as primeiras páginas, a
direção da Revista resolveu não prosseguir, pela
razão seguinte, exposta em o tomo citado, ps.
153-154:
Advertência
Antes de prosseguir na publicação do manuscrito, darei uma agradável notícia aos leitores.
Conhecedor e apreciador do mérito do distinto bibliógrafo e bibliófilo o Sr. João Capistrano de Abreu, roguei-lhe se dignasse investigar
donde procederia a cópia que existia entre os
manuscritos do primeiro ex-presidente desta Sec
cão, visto que só a especialidade em tal gênero
de pesquisas poderia dar um útil, proveitoso e
pronto resultado.
Dele recebi a seguinte carta que realizou a
minha expectativa.
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limo. Sr. Dr. Fernando Mendes de Almeida .
A prematura morte do senador Cândido
Mendes não lhe permitiu preceder de uma introdução o importante manuscrito que a Revista
está publicando. Por isso ficaram sem solução
as questões que ele suscita quanto ao autor e
quanto à data em que foi composto.
Um acaso feliz permitiu-me resolver alguns desses pontos, e como V. S. julga que os
resultados a que cheguei hão de interessar aos
leitores da Revista de que V. S. é digno redator em chefe, peço-lhe um pouco de espaço para
expendê-los.
O manuscrito a que a Revista está publicando parece-me idêntico ao códice descrito no
Catálogo dos MSS. da Biblioteca Eborense, à
pág. 13 do 1.° vol. O título é o mesmo; o começo é o mesmo; e a letra, que Rivara julga ser dos
fins de quinhentos ou seiscentos, está de acordo
com a data em que foi escrito o manuscrito a que
me refiro.
A data com efeito pode ser fixada com toda
a precisão em 1584.
Antes de ser impresso em português, o MSS.
da Revista fora-o em inglês em 1625 no quarto
volume da coleção Purchas, donde o citam Laet
por mais de uma vez na Histoire du Nouveau
Monde, pág. 475, e Prevost no vo<l. XVI da
Histoire générale dês voyages. É em Purchas
que, à pág. l . 297, linha 64, está descrita a
data 1584 como a da composição do livro.
À obra, como se acha em Purchas, é mais
completa do que a que a Revista está publican-
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do, porque ali estão reunidos dois tratados: um sobre os índios, outro sobre os animais. A
Revista, só publicou o último, mas felizmente
consegui cópia da 1." parte, - - que será brevemente publicada, com anotações do Dr. Baptista Caetano e uma introdução minha.
Quanto ao autor, evidentemente não é o
irmão Manuel Tristão, enfermeiro do colégio
da Baía, como quer Purchas. Os conhecimentos que no livro se manifestam combinam mal
com os que costumavam ter irmãos adolescentes, noviços, que estavam apenas no primeiro
estágio da poderosa companhia de Jesus.
O autor parece-me antes Fernão Cardim.
Porque, seria muito longo demonstrar; mas
hei de fazê-lo em memória especial, em que
serão mais desenvolvidamente tratados os pontos em que agora toquei.
Basta dizer que o livro foi extorquido do
autor ou dono (Purchas não sabe bem o que)
em 1601 . Ora exatamente neste ano foi Cardim
aprisionado pelos ingleses, quando tornava ao
Brasil de viagem a Roma, onde fora como procurador da província.
Biblioteca Nacional, agosto de 1881
JOÃO CAPISTRANO DE ABREU
A confrontação dos escritos antigos, o conhecimento do estilo dos escritores e sobretudo
a ciência da história geográfica do Brasil podem concorrer, poderosamente, para o preciso
estudo bibliográfico que nos promete o inteligente colaborador.
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A redação da Revista espera-o ansiosa,
e eu agradeço à prontidão com que atendeu ao
meu pedido.

4.

INFORMAÇÕES DO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA SO-*
BRE O BRASIL

Diário Oficial, dias 4, 7, 10 e 12 de abril de
1886.

Rio, agosto de 1881
DR. FERNANDES MENDES.
No tomo III, janeiro-fevereiro de 1885,
ps. 1-36, vem então o Do Clima do Brasil e de
Algumas cousas notáveis que se acham assim
na Tetta como no Mar, antecedido de um prefácio de Capistrano de Abreu (ps. III-VIII)
e notas também de sua autoria.
"Agradeço a certeza material que me dás
de que são de Cardim as obras que eu lhe atribuía . Eu tinha certeza disto, mas tantas vezes
tenho encontrado a realidade ilógica, que muitas vezes tive minhas dúvidas. Felizmente,
já não as tenho mais. Nestes dias deve estar
pronta a impressão Do clima e terra do Brasil &
de que te mandarei dois exemplares, sendo um
para o conferires, se algum dia tomares a Évora . Não admira que não tenhas encontrado as
receitas de Manuel Tristão, porque o exemplar
aproveitado por Purchas deve estar na Inglaterra. Alem disso, era diferente, porque
dava reunidos os dois trabalhos que em Évora
estão separados, e trazia ainda outro sobre
as relações entre índios e colonos de que até
agora não encontrei noticio em português e de
que Purchas dá apenas um extrato. Quanto
às duas cartas de Fernão Cardim de 16 de outubro de 85 e l de maio de 90, ambas foram
impressas por Varnhagen e reimpressas por
Mello Moraes". (Ocidente, Revista portuguesa, Lisboa, vol, IV, ps. 59-60, - - Cartas de
Capistrano de Abreu a Lino da Assumpção) .

5.

INFORMAÇÕES DO BRASIL E SUAS CAPITANIAS
EM 1584, PELO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

Diário Oficial, dias H, 16 e 20 de abril de 1886.
Prefácio e notas de }. Capistrano de
Abreu publicado no D. O. de 4 de abril de
1886, datado de 20 de janeiro de 1886.
Havendo obtido cópia dos manuscritos:
A) Enformación de Ia província dei Brasil
para Nuestro Padre;
B) Enformação do Brasil e das suas capitanias;
C) Breve notícia histórica das missões
dos Jesuítas no Brasil;
mencionados no Catálogo dos Manuscritos da
Biblioteca Eborense, vol. 1.° pág. 19, todos
anônimos, Capistrano, após identificá-los, publicou os dois primeiros no Diário Oficial.
A tradução do MSS. A, escrito em espanhol, é de sua autoria. O MSS. B, já havia sido estampado na Rev. do Inst. Hist.
e Geog. Brasileiro. "Publico-o, porem, porque
a edição do Instituto é muito incorreta, e, em
alguns pontos, pouco intelegivel, faltando-lhe
palavra e até linhas".
O MSS . C, não o imprimiu. Tinha sérias
dúvidas. "Hoje quase tenho certeza que o autor é outro, talvez o padre Luiz da Fonseca".
100.1SS

F. 6
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"Terminando - acrescenta —' direi algumas palavras sobre o modo por que entendi
a minha tarefa de editor. Não me julguei obrigado a seguir a ortografia do autor, porque esta
é variável e alem disto não queria fazer adição
filológica mas simplesmente p o p u l a r que
chame o interesse para assuntos infelizmente
em demasia descurados: acresce que não tinha
à vista o autógrafo" .
"O que me dizes sobre as Informações de
Anchieía interessou-me extraordinariamente. Eu
já sabia que a informação em espanhol devia
ser cópia, nãa só porque, sendo escrito dirigido
ao geral, deve o original estar, era Roma, se
ainda existe, como porque, se não fosse cópia,
devia trazer assinatura, O fato de serem as
duas informações com título copiadas pela mesma letra é importante, assim como a numeração que as liga. Cada vez me convenço mais
que são ambas de Anchieta: a espanhola basta
ver o tom e a data para ver-se que não podia
ser senão do provincial, que àquele tempo era
Anchieta; a segunda, Cândido Mendes já demonstrou que era dele".
(Ocidente, Revista portuguesa, vol. IV,
janeiro de 1939, Lisboa, p. 60, - - Cartas de
Capistrano de Abreu a Lino da Assumpção) .
6.

O PADRE NÓBREGA, SEGUNDO OS APONTAMENTOS DE ANCHIETA

Diário Oficial de 27 e 28 de maio de 1886.
Nota-prefácio de Capistrano de Abreu.
"Entre os fragmentos de Anchieta, publicados, há alguns dias, nesta folha, devemos de
incluir a parte relativa ao padre Manuel da Nó-
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brega. Reparamos hoje a omissão. Como os outros, é este também da Imagem da virtude em
Coimbra do padre Antônio Franco".
7.

INFORMAÇÕES E FRAGMENTOS HISTÓRICOS DO
PADRE JOSEPH DE ANCHIETA

Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, 1886.
m- 8.° de XVI - - 84 ps. No f. t . : "Bei
unseren gesammten Erkenntnissen haben wir
zuvõrderst auf die Quellen unser Augenmerk zu
richten, náchftdem aber auch auf den plan ihrer
.Anordnung. - - Kant". No v. f, t.: Materiais
e achegas para a História e Geografia do Brasil publicados por ordem do Ministério da Fazenda. N. L", julho de 1886. Rio de Janeiro.
Imprensa Nacional. 1886. Sem t . , assinado
por J. B. da Silveira Caldeira, À. do Valle
Cabral e J . Capistrano de Abreu vem a seguinte apresentação:
"A 4 de abril do corrente ano, iniciamos no
Diário Oficial uma série de publicações relativas à história e a geografia do Brasil.
O Sr. Conselheiro Francisco Belisario
Soares de Souza, em quem as preocupações
administrativas e políticas não conseguiram
amortecer o gosto pelas letras, entendeu que,
alem da vida efêmera do jornalismo, mereciam
estes documentos a forma permanente de livro.
Daí a origem desta coleção, exclusivamente'
devida ao espírito elevado e patriótico de S. Ex.
É nosso plano dividi-la em três secções: a
primeira compreenderá crônicas, que serão publicadas conforme for mais cômodo, sem levar
em conta a ordem cronológica; a segunda compreendendo documentos reunidos em ordem cronológica; a terceira constará de monografias e
trabalhos originais.
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Estas publicações não terão época certa:
fá-las-emos à medida que os nossos trabalhos
ou os do Diário Oficial e da Imprensa Nacional as forem permitindo.
Rio, 29 de julho de 1886".
São de Carlos de Laet as seguintes palavras a respeito desta obra:
"No Diário Oficial, que não pode ser completamente cheio pela eloqüência dos oradores
da câmara temporária, nem pela defesa dos atos
do governo, tem-se ultimamente adotado a louvável praxe de abrir espaço a algumas publicações sobre a história e a geografia do Brasil.
Destas publicações se encarregarão três homens
de boas letras e amigos do trabalho, os Srs. Silveira Caldeira, Vale Cabral e Capistrano de
Abreu.
Sabido é, porem, que muito pouco lida é a
folha oficial, e em grande risco estavam essas
publicações de passarem quase ignoradas, se
lhes não acudisse a boa vontade do Sr. ministro
da Fazenda, que deliberou mandar corrigi-las
em livros, de que ora temos o primeiro tomo representado por nítida brochura de noventa e tantas páginas.
Anunciam os organizadores desta coletânea histórica que de três secções há de ela compor-se, compreendendo-se na primeira algumas
crônicas, consistindo a segunda em documentos
reunidos por ordem cronológica, e figurando na
terceira monografias originais.
O primeiro tomo, agora estampado, tem por
título Informações e fragmentos históricos do
padre Joseph de Anchieta. Duas são as informações, tendo sido já publicada a primeira em 1844
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na Revista do Instituto Histórico; a segunda,
originalmente escrita em espanhol, somente agora é divulgada.
Nenhuma delas traz o nome do autor, e de
Anchieta se dizem pouco mais ou menos pelas
mesmas razões porque a três autores distintos se
atribue a autoria verdadeira da Imitação de Cristo, A crítica histórica e literária não fica nestes
pontos devendo nada a aritmética dos orçamentos: demonstra o que quer e como quer. E, aliás,
cumpre reconhecer que a coisa é difícil e deixa
larga margem para hipóteses. Quando muitas
vezes ninguém é capaz de descobrir quem sejam
os brilhantes publicistas para cujos entrelinhados se pedem verbas para o Ministério da Justiça, como não será difícil descobrir o pobre frade que há tresentos anos escrevia sem a mínima
esperança de glória terrena, ou de créditos futuros ?
Entretanto descobriu-se e por a mais b demonstrou o Sr. Capistrano que foi Anchieta.
Tanto melhor, porque, como missionário, já m'o
tinha apresentado Varnhagen e como poeta o
Sr. Melo Moraes. O simpático vulto do jesuita
vai assim ganhando novos títulos à nossa admiração .
Repletos de curiosas noções estão, com
efeito, as informações de Anchieta, e com agradável impressão percorrem-se aquelas páginas
de que ressuma certa ingenuidade nó dizer, da
qual parece já se perdeu o segredo neste nosso
tempo de elegante frazeado. Às informações seguem-se os Fragmentos históricos. A uns apontamentos de Anchieta referem-se, citando-os algumas vezes, os padres Simão de Vasconcelos e
Antônio Franco. Em obra deste último, a Imagem da virtude em o noviciado da Companhia de
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Jesus no Colégio de Coimbra, foram os organizadores da coletânea buscar estes interessantes
excertos.
Vem a nova publicação precedida de um
prefácio escrito pelo Sr. Capistrano de Abreu e
repleto de criteriosa erudição, como tudo quanto sobre história pátria sai da pena daquele douto e laborioso colega. Arriscou o meu ceticismo,
linhas acima algumas ponderações, talvez atrevidas, sobre a álgebra da crítica histórica mas
gostosamente confesso; que os que melhor tem
sabido manipulá-la, não possuem melhor método,
nem empregarão processos mais científicos que
os do zeloso inventariante do espólio literário
de Anchieta.
Se depois deste explícito e cordial reconhecimento da utilidade da compilação e do mérito
do escrito que o precede, lícito me é apontar alguma coisa em que discordo do autor da introdução, peço vênia para opinar que não foi o alvitre de alterar os originais agora dados à estampa .
A primeira Informação foi escrita em português. O Instituto Histórico, publicando-a em
1844, respeitou a ortografia e até as abreviaturas do manuscrito. "Compreende-se isto, diz o
Sr. Capistrano, na revista de uma sociedade
científica; em um trabalho de vulgarização como
este seria inútil e pedantesto". Vá que seja è principalmente porque aos especialistas resta
o expediente de procurar naquela revista o traslado fiel; mas já não acontece o mesmo com a
segunda informação, primitivamente escrita em
espanhol e que o Sr. Capistrano declara haver
traduzido ou antes abrasileirado. Este documento não se encontra em nenhuma outra parte, e
realmente é pena que, ao aparecer pela primeira

e quem sabe se única vez, já venha de feição
mudada é traje moderno. Este Anchieta abrasileirado, queira perdoar-me o colega, está me fazendo assim certa impressão exquisita, exatamente como se eu visse o venerando jesuíta com
o fraque e o chapéu baixo do amigo Capistrano.
Em todo o caso foi serviço, e bom, prestado à história pátria. Assim queiram continuar os
inteligentes compiladores, e não lhes faleça o
patrocínio do governo, facilitando este gênero
de publicações, que certamente mais aproveitarão ao país do que muitas outras que mais caro
lhe saem; - - Jornal do Comércio, l de agosto
de 1886".
8.

FREI VICENTE DO SALVADOR. HISTÓRIA DO BRASIL
Diário Oficial dias 23, 24 e 27 de julho; 8 e 10
de agosto; 7, 9, 14, 21 e 24 de setembro; 11,22
e 30 de outubro; 1 , 2 , 12, 20, 27 e 29 de novembro; 11 e 13 de dezembro de 1886. Idem dias
l, 2, 3, 6, 16, 16, 20, 21 e 22 de janeiro; 3 e 4 de
fevereiro de 1887.
Assinam a apresentação, abaixo transcrita,
A. do Valle Cabral e J. Capistrano de Abreu.
"Afinal, 260 anos depois de escrita, vem
à luz a História do Brasil de frei Vicente do
Salvador.
Escrita na Baía em 1627, a pedido- do notável escritor Manuel Severim de Faria, que
desejava imprimi-la à sua custa, por qualquer
coisa que não se conhece deixou de ser publicada.
Diversos escritores aproveitaram-se dela
— pouco, é verdade -- mas nenhum se lembrou
de arrancá-la aos limbos a que a condenaram
outros.
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Neste século, Varnhagen, que, ou não a
estudou bastante ou não soube extrair-lhe todo
suco que contem, mencionou-a nas Reflexões
críticas, mas sem dizer onde a vira.
Na correspondência entre este e João Lisboa vem, enfim, a indicação: "É na Torre do
Tombo".
De posse deste fio, escrevemos ao nosso
amigo Lino d'Àssumpção, que tem sido de uma
dedicação incansável e tem tomado o maior interesse por nossos trabalhos, para que nos
obtivesse cópia. Conseguida a licença do
governo português, Lino d'Assumpção começou pessoalmente a cópia, de que já temos
cópia, e de que nos irá mandando mais, à medida que as suas ocupações o permitirem.
É, pois, a ele que se deve a ressurreição de
uma obra, cuja importância é capital e que dora
em diante será como o manual do período que
abraça.
Os leitores apreciarão quão grande é o
serviço que ele assim presta às letras e à história do Brasil, permitindo que enfim seja ouvido
o primeiro brasileiro que se ocupou de escrever
os anais de sua pátria.
Rio, 23 de julho de 1886".
E, assim, foi ele informando e recebendo de
Lino da Assumpção o precioso material que
tanto ambicionava.
"Por certos indícios, cujo desenvolvimento levaria longe, parece-me que é na Torre do
Tombo que está o original da História do Brasil de Frei Vicente do Salvador, obra capital
para a nossa de 1590 a 1635. A Biblioteca
Nacional tem uma cópia mandada tirar por
João Francisco Lisboa, cópia infelizmente in-
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completa, pois faltam-lhe uns 30 capítulos, exatamente os mais importantes, os que se referem
aos últimos anos de D. Francisco de Sousa e
ao de Diogo Botelho (1596 a 1607 pouco mais
ou menos) . O motivo por que a cópia está incompleta - - segundo deduções com que Cabral
está de acordo - - é que o livro original desencadernou-se e muitas folhas foram parar a
maços diferentes. É possível que do mesmo
modo que Lisboa conseguiu reunir a maior parte do volume, aí na Torre tenham conseguido
reunir o resto. Indago-o, e se conseguires darme tão grata notícia, terás prestado à história
do século XVI o melhor serviço imaginável".
(Ocidente, Revista Portuguesa, vol. IV,
janeiro, 1939, Lisboa, p. 52 - - Cartas de Capistrano de Abreu a Lino da Assumpção) .
"Meu caro Lino, recebi tua carta. Agradeço-te e vou cacetear-te a respeito de Frei Vicente do Salvador.
A obra consta de cinco livros. Os três primeiros estão completos na cópia da Biblioteca.
O quarto em nossa cópia tem 47 capítulos:
dois teem o número 24: o primeiro é tirado dos
aditamentos e emendas de que falarei adiante,
o outro é do texto e está incompleto. Faltam os
capítulos 25, 26, 27, 28, 29. Do 30 há apenas
parte. O quinto livro tem 48 capítulos. O capítulo 9 está incompleto e não existem os de
número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Foram
tirados das adições os capítulos 32, 38, 42, 43 e
44, notando-se que. há dois com o último número.
Teu trabalho consiste em ver se descobres
os malditos capítulos e mais no seguinte: os
primeiro e segundo livros teem, ao menos devem ter, desenhos, pois que o texto os anuncia e
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a nossa cópia deixa um lugar em branco, talvez porque o copista não sabia desenhar. Verifica isto e lembra-te que és engenheiro.
Só ultimamente descobri uma coisa: Frei
Vicente do Salvador deixou duas obras: uma
é a Crônica da custódia do Brasil outra é a
História do Brasil. Por ninguém ter atendido
a isto, tem havido grande confusão e Varnhagen cometeu uma inexatidão.
A Crônica foi escrita em 1618, quando o
autor estava em Portugal e lá ficou, diz-nos Jaboatão. No Santuário Mariano ou no Agiológio Lusitano lê-se que era trabalho curto: não
me interessa muito, nem deve ter muita coisa interessante .
Em 1619, Frei Vicente veio para o Brasil
donde nunca mais saiu até a sua morte que, segundo Jaboatão, não pode ser anterior a 1636
nem posterior a 1639. Foi neste tempo que ele
escreveu a sua História cuja dedicatória a Severim de Faria é datada de 20 de dezembro de
1627 e que ele terminou em 1630 pouco mais
ou menos (podia ter verificado isto hoje na Biblioteca, mas passou-me) . Jaboatão consultou-a, e até espero, se nada conseguires, reconstituir com ele alguns dos capítulos que faltam. Varnhagen deu notícia dela nas Reflexões sobre Gabriel Soares em 1839; não a leu
com certeza na primeira edição, mas aproveitou-a em parte para a segunda da sua História
geral.
Tenho uma idéia vaga de que ele, em trecho que me foi possível descobrir, - - dá notícia
de um MSS. da História em Ajuda ou no Convento de Jesus ou na Biblioteca Nacional. Talvez, portanto, daí nos venha a luz. Na segunda
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edição, V. aproveita-se bastante de Frei Vicente, mas cita-o parcamente, com má vontade
evidente, como receioso de que descubram a
fonte em que embebeu tantas informações importantes. O único capítulo que está com certa
clareza é o 23 do livro 4.°. Está em nossa cópia
que o marquês de Olinda tinha bifado e que o
Martins da rua Uruguaiana deu de presente à
Biblioteca. À vista disto, não sei se foi a nossa
cópia, a da Torre do Tombo ou outra qualquer
que ele consultou.
Para acabar com este ponto: a partir do
3.° livro, o copista intercala capítulos que ele
diz tirados das emendas e anotações. Que quer
dizer isto? Estão apensa ao volume? Formam
outro volume?"
(Ibidem, ps. 55-56)
"Ao mesmo tempo que tratamos destas
publicações, estamos nos preparando para a
ediçãol de Frei Vicente do Salvador. Enfim,
depois de não sei quantos anos de insistência,
consegui convencer o Saldanha de que a obra é
importantíssima e merece ser publicada. Se
fores tão feliz que encontres os capítulos que
faltam e de que já te mandei cópia, terás concorrido para tornar conhecida uma obra que, a
certos respeitos, bem pode chamar-se monumental. Julguei a princípio que com o estudo
aprofundado de Jaboatão conseguisse reconstituir os capítulos que faltam; agora, porem,
mudei de opinião. Jaboatão, que aliás é melhor
do que supõe-se, ou já encontrou truncada a
História de Frei Vicente ou não lhe deu o apreço devido. Varnhagen aproveitou-o apenas em
certas partes, outros não o conheceram" .
(Ibidem, p. 62)
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"Falemos sobre Fr. Vicente do Salvador.
Lisboa era grande talento e, julgo, caráter
sério. Ele mandou um capítulo5 de Fr. Vicente a Varnhagen, perguntando-lhe se conhecia
algum autor de história do Brasil que tivesse
escrito nos começos do século XVII. É possível que o tivesse feito para tirar a prova da erudição e saber do pretensioso Sorocabano; mas
o mais provável é o contrário. Neste caso temos
duas hipóteses a contemplar: ou ele não viu o
exemplar da Torre do Tombo, e sim de outra
repartição qualquer, ou viu um exemplar da
Torre, mas não o que viste. Esta hipótese é a
que me parece mais provável, aliás o copista que
não era João Francisco Lisboa não diria tirado das adições.
Outra coisa: de vez em quando, no texto
de Fr. Vicente, há coisas deste jaez: a mulher,
digo, o homem. .
Este digo causou-me sempre impressão. Se
se tratasse de simples cópia, não vejo motivo
para ele. Seria fácil riscar o errado. Tratando-se, porem, de autógrafo, a coisa é perfeitamente cabida, e, segundo penso, foi o autógrafo que Lisboa viu.
Felizmente prometes não abandonar o assunto, o que será dupla felicidade: de um lado
os capítulos que faltam referem-se, em algumas
partes, a pontos de todo ignorados na história
do Brasil, - - exemplo o governo de Diogo Botelho; de outro, Saldanha ficará tão entusiasmado que não demorará a impressão" .
(Ibidem, pág . 67) .
"Imagina lá uma coisa absurda, e vê se não
ficas aquém da realidade o Diretor da Biblioteca Nacional, Saldanha da Gama, está furioso
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com a nossa empresa e decidido a fazer-lhe a
mais cruenta e decidida guerra. Felizmente,
na publicação das cartas jesuítas, não precisamos dele, e, côncio de sua impotência, pois
que temos cópia do Instituto Histórico, o bicho
quer vingar-se em outras coisas.
Ora, queremos dar-lhe uma lição de mestre, publicando Frei Vicente do Salvador. Segundo Chaves, pode obter-se cópia em Lisboa,
regulando a tira de almaço a 50 réis fracos.
Contrata, pois, a empreitada e manda a conta ao
Faro para pagarmos, ao câmbio do dia, contanto que seja já e já, de modo a produzirmos a
mais desagradável surpresa ao eminente bibliógrafo, e que seja feita por pessoa competente.
Aqui existe a cópia da Biblioteca, com a qual
confrontaremos a nossa.
A cópia deve ser feita em tiras, escritas de
um só lado de modo a poderem entrar para o
prelo, e, à medida que forem escritas, mandadas
sem demora. Examina, agora se na Ajuda haverá as tais adições e capítulos que nos faltam,
porque então a lição será completa.
Hás-de estranhar que escolhamos a obra
de Frei Vicente para dar o coupe de grâce no
Saldanha. É que, em primeiro lugar, a obra é
importantíssima e quero ter o prazer de editá-la
e anqtá-la; é que, em segundo lugar, o bibliotecário não quer que ninguém a edite senão ele,
ou, para ser mais. franco, não quer que seja editada absolutamente.
Toma estas pequenas lutas de campanarículo a sério e ajuda-nos a obter a vitória e, sobretudo, decide-te de uma vez, a ser nosso representante e correspondente e sócio na Europa" .
(Ibidem, p. 70) .
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9.

F R E I V I C E N T E DO S A L V A D O R . HISTÓRIA
DO BRASIL. LIVROS I E II. l ,a PARTE DOS MATERIAIS E ACHEGAS PARA A HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO

13.

BRASIL. JRio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1887.
7n-4.° de XV + 1 1 5 num. Aviso preliminar,
de Capistrano de Abreu, ps. I-III, datado de
20 de dezembro de 1887, Rio, e mais 104 notas,
também de sua autoria. As edições posteriores
teem prefácio diferente e não constam as notas
mencionadas. ,
10.

7n-4.°, de XLVI + 221 + 4 , com ilustrações. .
No f . i.: Nova Colônia do Rio da Prata;
em n. v.: Tiraram-se desta obra 200 exemplares em papel Holanda azul, sendo 2 exemplares
únicos, encadernação pergaminho, e o resto numerado de l a 98. Retiro Literário Português.
Na p. V: Ao Brasil em comemoração do Quarto
Centenário do seu descobrimento oferece o Liceu Literário Português do Rio de Janeiro. 3 de
maio, 1900. Nas ps. VII-XI: Nota dos exemplares especiais distribuídos pelo Liceu Literário Português do Rio de Janeiro (segue-se a lista das pessoas contempladas) Ps. XIII-XVIII
Explicações necessárias; prefácio de Capistrano de Abreu, com o título: Sobre a Colônia do
Sacramento, ps. XIX-XXXVI. Notas ps.
XXXVII-XLVI. Colofão Nota - "Acaba aqui
a narrativa do texto correspondente ao Sumário
do Liv. III, ps. 92, linha 31: — Avisa deste
movimento a Colônia para agregarem algumas
tropas a esta operação".

FREI
V I C E N T E DO S A L V A D O R . ANAIS DA
BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, PUBLICADO SOB A DIREÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO DR. JOÃO DE
SALDANHA DA GAMA. VOL. XIII (pASCÍCULO N. l ) .

Rio de Janeiro. Tip. Leuzinger & Filhos. 1889.
7n-8.° de XXXI + 261 + 7. Prefácio de J.
Capistrano de Abreu, datado de 8 de dezembro
de 1888. Rio. (ps. I-XIX). Notas (ps. XXIIIXXXI).
"A cópia que serviu para a presente edição, revista pelo ilustre amigo Dr. Teixeira de
Mello, antigo chefe da secção de MSS. e hoje
da de impressos da Biblioteca Nacional, foi a
que João Francisco Lisboa mandou extrair* . *
11.

FREI VICENTE DO S A L V A D O R . HISTÓRIA
DO BRASIL. Tip. Leuzinger & Filhos. Rio. 1889.

7n-8.° de XXXI - - 261 - - 7. Separata de
200 exemplares dos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, volume XIII.
12.

I R I N E U JOFFILY. NOTAS SOBRE A PARAÍBA. Tip.
do Jornal do Comércio de Rodrigues & Cia. 1892.

7n-4.°, de XVI -- 255; com l retr. do autor
v. /. t. Prefácio de Capistrano de Abreu, datado de 6 de agosto de 1892 (ps. III-XVI) .

HISTÓRIA TOPOGRÁFICA E BÉLICA DA NOVA COLÔNIA BO SACRAMENTO DO RIO DA PRATA.
EDITADA PELA PRIMEIRA VEZ PELO LICEU
LITERÁRIO PORTUGUÊS. RIO DE JANEIRO, E
COPIADA E O ORIGINAL DE SIMÃO PEREIRA
DE SÁ. Rio de Janeiro. Tip. Leuzinger. 1900.

13-A

RELACION DE LA GUERRA Y VICTÓRIA ALCANZADA CONTRA LOS PORTUGUESES DEL BRASIL
ANO 1641 en 6 DE ABRIL, de CLÁUDIO RUYER.
Publicada na Revista do Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo, vol. X, 1905, ps.
529/553. (Nota explicativa — de autoria de
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Capistrano de Abreu, explanando a origem do
texto).
14.

F. A. DE V A R N H A G E N . HISTÓRIA GERAL DO
BRASIL. Laemmcrt & Cia.., Editores. Rio de Janeiro
-São Paulo. 1907.
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17. REPRODUÇÃO FAC-SÍMILE DA HISTÓRIA DA MISSÃO
DOS PADRES CAPUCHINHOS NA ILHA DO MARANHÃO
PELO PADRE CLAUDE D'ABEVILLE, PREFACIADA
POR J. CAPISTRANO DE ABREU. Paris -- Librairie An-

cienne, Edouard Champion 5, Qaai Malaquais 5.
1922.

7n-8.", de VII - - 4 - - in-522. Somente foi
publicado o vol. primeiro.
"Com outro fascículo, que levará a narrativa até 1623 e terminará este volume, serão' publicados o título, o índice alfabético e o prólogo
do revisor.
Agora basta declarar que os algarismos
em baixo da página correspondem aproximadamente à segunda edição e as notas do Autor vão
numeradas. As notas precedidas de letra ou colocadas entre [ ] pertencem a

7n-8.° de XII-393 (está truncada a numeração da pág. 394); 27 ps. in. (Table dês choses); - - l p. in, de co/osão: "La reimpression
de cê volume a été executée à rimprimerie F.
Paillart d'Abbevile et terminée lê 8 juillet 1922".
3 ps. in + 76 ps. num. com o Glossário das palavras e frases da língua Tupi, contidas na "Histoire de Ia Mission dês Pères Capucins en 1'isle
de Maragnan et terres circonsvoisines" do padre Claude d'Abbeville por Rodolfo Garcia.
Rio de Janeiro, 1919. No /. t.: Coleção Eduardo Prado. Para melhor se conhecer o Brasil no
v.: Obra editada por Paulo Prado, tirada a cem
exemplares.

J . Capistrano de Abreu.
Rio, agosto de 1906".
18.
15.

T.
OSCAR MARCONDES DE SOUSA.
A DESCOBERTA DA AMÉRICA E A SUPOSTA PRIORIDADE DOS
PORTUGUESES DE ACORDO COM A HISTÓRIA E A CARTOGRAFIA AMERICANA VETUSTÍSSIMA. São Paulo.

Casa Vanordern. 1912.
/n-H.", de VIII + 130 + in. Prefácio de Capistrano de Abreu, datado de fevereiro de 1912.
Rio, ps. III-VI.
16.

FRANCISCO RAMOS PAZ (1838-1919). SUPLEMENTO
AO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DE FRANCISCO RAMOS

PAZ. Rio de Janeiro. Tip. do "Jornal do Comércio".
1920.

SÉRIE EDUARDO PRADO. PARA MELHOR SE CONHECER O BRASIL. PRIMEIRA VISITAÇÃO DO SANTO OFÍCIO
ÀS PARTES DO BRASIL. PELO LICENCIADO HEITOR
FURTADO DE MENDONÇA, FIDALGO DEL REI NOSSO
SENHOR E DO SEU DESEMBARCO, DEPUTADO DO SANTO OFÍCIO. CONFISSÕES DA BAÍA. São Paulo. Homenagem de Paulo Prado, 1922.

7n-8.", 4 ps. in.— 232 — 2 p ins. Tiragem de
250 exemplares. Prefácio de Capistrano de
Abreu, ps. 1-38.
19.

SÉRIE EDUARDO PRADO. PARA MELHOR SE CONHECER O BRASIL. PRIMEIRA VISITAÇÃO DO SANTO OFÍCIO
ÀS PARTES DO BRASIL. PELO LICENCIADO HEITOR
FURTADO DE MENDONÇA, CAPELÃO FIDALGO DEL REI
100.198
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NOSSO SENHOR E DO SEU DESEMBARCO, DEPUTADO
DO SANTO OFÍCIO. DENUNCIAÇÕES DA BAÍA. 1591-

1593. São Paulo. Homenagem de Paulo Prado.
1925.
7rt-8.° de 571-1 p. in. (de colofão)) No
/. t.: Série Eduardo Prado. Para melhor se conhecer o Brasil no v.: Editor Paulo Prado-Ti
ragem de 500 exemplares. Na subscrição::
Empresa Brasil Editora. Oficinas gráficas:
Rua Frei Caneca 153. Tel. Norte 6111. Rio
de Janeiro. 1925. Prefácio de Capistrano de
Abreu, ps. 5-17, datado de junho de 1925, Rio.
20.

F E R N Ã O C A R D I M . TRATADOS DA TERRA E GENTE DO BRASIL. INTRODUÇÃO E NOTAS DE BATISTA CAETANO, CAPISTRANO DE ABREU E RODOLFO GARCIA.

Editores, J. Leite & Cia. Rio de Janeiro. 1925.
7n-8.°, de 434-4 ps. Introdução de Capistrano de Abreu, ps. 149-160 e p. 417. Em apenso um artigo publicado n'O Jornal, do Rio. Tiragem em papel especial de 50 exemplares numerados .
21.

E U G Ê N I O DE CASTRO. DIÁRIO DE NAVEGAÇÃO
DE PERO LOPES DE SOUSA. 1530-1532. SÉRIE "EDUARDO PRADO". EDITOR. PAULO PRADO. Rio de Janeiro, Tip. Leuzinger. 1927.

7n-8.°, 2 vis. Vol. 1.°: 10 ps. in. — VI —
531 - - 1. Vol. 2.": (Documentos e Mapas) 50
ps. l - - 16 mapas (diversos) . Série Eduardo
Prado Para melhor se conhecer o Brasil. Edição de 500 exemplares numerados. Prefácio
de Capistrano de Abreu (vol. 1.°) datado de
junho de 1927, 10 ps. in.

21-A

PUBLICAÇÕES
DA
ACADEMIA
BRASILEIRA.
II HISTÓRIA. DIÁLOGOS DAS GRANDEZAS DO
BRASIL PELA PRIMEIRA VEZ TIRADOS EM LIVRO COM
INTRODUÇÃO DE CAPISTRANO DE ABREU E NOTAS DE

RODOLFO GARCIA. 1930. Oficina Industrial Gráfica.
Rua da Misericórdia, 75. Rio de Janeiro,
Gr. zn-8.0 de 315 + l in. No f. t.: Diálogos
das Grandezas do Brasil: no verso: Biblioteca
de Cultura Nacional (Publicações da Academia
Brasileira). Segue-se a lista das obras publicadas e a publicar-se.
Na p. 5 ( i n ) , de autoria de Afrânio Peixoto a:
Nota Preliminar
Os "Diálogos das Grandezas do Brasil",
tão falados, saem agora, pela primeira vez, reunidos e publicados em volume. Para chegarem a
este tomo, - - do qual muito nos desvanecemos,
realizamos desejo natural, de mais de três séculos, de seu autor, de mais de meio século, de
Varnhagen e Capistrano, de todo e tanto tempo
dos que presam o Brasil, — foi-lhes preciso longa história, cheia de acidentes e de contrariedades.
Deles houve uma cópia na Biblioteca Nacional de Lisboa, desaparecida e extraviada:
dela seria sem dúvida a origem de publicações
que fez José Feliciano de Castilho Barreto e
Noronha, no íris, revista semanal, sob sua direção, no Rio de Janeiro de 1848 a julho de 1939:
no tomo III, ns. 24, 25, 26 saiu o "Diálogos I".
Não encontrando o apógrafo de Lisboa,
teve Varnhagen a sorte, em 1874, de encontrar
outro na Biblioteca de Leyde, em Holanda, de
onde extraiu um manuscrito. Desejou que a pu-
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blicação dele se fizesse no Brasil, e em Pernambuco, que supunha terra de origem do autor.
Para isso, em 1877, confiou sua cópia a amigo,
José de Vasconcelos, redator do Jornal do Recife, que nesta folha estampou o "Diálogo I",
pondo em efeito a integral publicação deles na
Revista do Instituto Arqueológico Pernambucano, com longos intervalos, durante quase um
lustro, nos números 28 (de janeiro-março 83),
31 (de outubro 86), 32 (de abril 87), e 33 (de
agosto 87) .
Essa publicação, rara, e quase fora do Recife, levou Capistrano de Abreu a conseguir no
Diário Oficial, no Rio, a reedição, nas suas páginas, em fevereiro e março de 1900, dos "Diálogos". Pretendia fazer tiragem à parte, para
a qual escreveu dois artigos no Jornal do Comércio, de 24 de novembro de 1900 e 24 de setembro de 1901. Não logrou, porem, essa
edição.
Quando, em 1923, a Academia Brasileira
intentou as suas publicações, entendemos não
nos contentar com os acadêmicos e recorrer a
sábios colaboradores de fora, deu-nos colaboração de mestre, em notas exemplares. Uma trindade benemérita de nossa historiografia - - Varnhagen, Capistrano, Garcia - - apraz-nos repetir uma vez ainda, - - e não será a última - - se
reúne nestas páginas, que bem servem à nossa
cultura.
Esta obra publicada em jornal e revista,
inacessíveis por espaço e tempo interpostos, era
como inexistente à imensa maioria dos estudiosos . Agora, em livro, são incorporados definitivamente os famosos "Diálogos das Grandezas do Brasil" ao patrimônio literário nacional,
graças à Academia Brasileira, cujas publicações

lhe vão constituindo benemérita razão de existência .
22.

FREI VICENTE DO SALVADOR HISTÓRIA
DO BRASIL. TERCEIRA EDIÇÃO. REVISTA POR CAPISTRANO DE ABREU E RODOLFO GARCIA. Editora proprietária. Comp. Melhoramentos de São Paulo ( Weiszflog Irmãos, incorporada) São Paulo. Caieiras.
Rio. 1931.

7n-8.° de XXXVI-632-1 planta da cidade do Salvador, contemporânea da invasão
dos holandeses. Nota preliminar de J. Capistrano de Abreu, ps. I-XXII.
"A presente edição em quase nada difere
da que a precedeu, senão em que, por ligeiros
foot-notes, são apontados novos documentos e
informes para reforço dos fatos narrados ou criticados, tanto no texto, como nos Prolegômenos.
Esses documentos, "em sua maior parte, conheceu-os Capistrano de Abreu e diversos deles divulgou em publicações posteriores. Referi-los
nos lugares próprios foi fácil tarefa, e útil, para
melhor composição da obra".
(Explicação -- Rodolfo Garcia).
23.

PRIMEIRA VISITAÇÃO DO SANTO OFÍCIO ÀS
PARTES DO BRASIL. PELO LICENCIADO DEL /REI
NOSSO SENHOR E DO SEU DESEMBARCO, DEPUTADO DO SANTO OFÍCIO. CONFISSÕES DA BAÍA.

1591-1592. Edição da Sociedade Capistrano de
Abreu. F. Briguiet & Cia. Editores. Rio de Janeiro.
1935.
7n-8.° de XVI ps. in. de f s. ts., dedic., índice, nota explic., etc, - - 195-1 in. com a subscrição: Edição da Sociedade Capistrano de
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Abreu mandada imprimir por F. Briguiet Ô Cia.
na Tip. da A. Encadernadora S. A. em dezembro de 1935. Prefácio de Capistrano de
Abreu, ps. I-XXIX, datado de junho, 1922.
No v. do t..: Edição de mil exemplares em papel comum e de cento e cinqüenta em papel especial autenticados pela secretária e destinados
aos Membros da Sociedade Capistrano de
Abreu.
24.

E U G Ê N I O DE C A S T R O . DIÁRIO DE NAVEGAÇÃO
DE PERO LOPES DE SOUSA. 1530-1532. ESTUDOS CRÍTICOS PELO COMANDANTE EUGÊNIO DE CASTRO. PREFÁCIO DE J. CAPISTRANO DE ABREU. Edição da Co-

missão Brasileira dos Centenários Portugueses
de 1940.
2 vis. m-8.0 Volume 1.°: XXXII-555-5
ps. in. onde se encontram a indicação das Obras
do autor e o colof ao: "A impressão deste livro,
nas oficinas da gráfica Sauer, terminou aos vinte dias de maio de mil novecentos e quarenta.
Edição em homenagem a Portugal. No f . t.:
Diário da Navegação de Pero Lopes de Sousa.
530-1531; no v. Edição de 600 exemplares numerados e autenticados pelo autor. Direitos autorais reservados. No v. do t. a inscrição: Linotipado, e impresso nas oficinas da Gráfica
Sauer de Fred. H. Sauer & Filho, à avenida
Mem de Sá, 155-157, Rio de Janeiro (Brasil).
Na p. VII (in.) A Capistrano de Abreu; na p.
IX ( i n . ) - - Prefácio da l.a edição por J. Capistrano de Abreu; ps. XI-XX, o prefácio, s. t.,
com a seguinte nota: Na reprodução do Prefácio foi mantida a ortografia do texto original.
E. C. Na p. XXIII: Diário da Navegação de
Pero Lopes de Sousa. 1530-1532. Estudo crítico pelo Comandante Eugênio de Castro (2."
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edição); no v. Neste volume foi adotada a ortografia das Academias Brasileira de Letras e de
Ciências de Lisboa, mantidas, entretanto, as grafias do texto do códice e das citações. Volume
2." m-8.° de 74 ps. Códice da Biblioteca da Ajuda (reprodução fotográfica) 60 ps. ins. 16 mapas (diversos). Edição em homenagem a Portugal . No f . t . : Diário da Navegação de Pero
Lopes de Sousa. 1530-1532. Edição de 600
exemplares numerados e autenticados pelo autor . Direitos autorais reservados. No v. do t . :
Nos documentos e mapas, constantes deste volume, foi mantida a ortografia dos originais.

TRADUÇÕES
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todo há mais matéria na tradução brasileira do
que no original alemão.
O segundo volume será publicado dentro
de poucos meses e para ele tem nos prometido
colaboração especialistas muitos distintos, que
torná-la-ão quase um novo livro.
Seguir-se-ão depois as províncias, que foram totalmente refundidas à vista de monografias publicadas posteriormente no livro de Wappaeus, e de manuscritos da Biblioteca Nacional.
Terminando, diremos que esta edição condensada è. uma edição preparatória. Mesmo
assim parece-nos, porem, que será tão útil à
atual geração quanto foi a Geografia Brasílica
de Aires de Casal à geração de 1817.
HERBERT H. SMITH. VIAGEM PELO BRASIL — DO RIO
DE JANEIRO A CUIABÁ. NOTAS DE UM NATURALISTA.

JRio de Janeiro. Tip. da "Gazeta de Notícias".
72, Rua Sete de Setembro, 72 — 1886.
/n-4." de 416 ps.
A. W. SELLIN. GEOGRAFIA GERAL DO BRASIL. TRADUZIDA E CONSIDERAVELMENTE AUMENTADA. Rio de

Janeiro. Livraria Clássica de Alves õ Cia., Editores. 46 e 48, Rua Gonçalves Dias, 46 e 48. 1889.
7n-8.° de 4 + 210. No /. f.: Geografia Geral do Brasil; no v. /. t.: Imprensa Nacional. 1889.
Apresentação de J. Capistrano de Abreu:
O presente livro apareceu em 1885 no
Wissen der Gegenwart, acreditada publicação
popular em que colaboram os mais notáveis especialistas da Áustria e da Alemanha. O autor
serviu-se para compô-lo de muitas monografias
e relatórios e tinha mais a experiência de 12 anos
de estada no Brasil, onde dirigiu uma das colônias do Rio Grande do Sul.
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A tradução é literal e fiel até onde o permite
o espírito de duas línguas tão diferentes como
a nossa e a sua. Os acréscimos são em geral
feitos em tipo diverso do do texto corrente. As
correções, quando simples, são lhe incorporadas.
As mais das vezes são muito poucas: um ou outro
equívoco reparado, uma ou outra mudança de
forma para dar maior precisão à idéia. Houve
muito poucas supressões: umas continham explicações necessárias para a Europa, mas inúteis
para o Brasil; outras, referência e desenhos e
cartas que não acompanham esta edição.
Por vezes propositadamente não há notas,
porque levariam muito longe. E' o caso do capítulo XI, em que o lado geográfico deveria predominar com maior força. Mais que as guerras
e as revoluções políticas deveria atender-se ao
modo por que em pouco mais de 100 anos povoou-se o litoral desde S. Luiz do Maranhão
até Cananéa; como no século XVII os Paulistas
conquistando o Paraíba abriram o caminho para
Minas Gerais, os Baianos comunicaram com o
Maranhão pelo Paraguassú e Parnaiba, e o
Ceará ligou-se a Pernambuco pelo Salgado e
Capibaribe; como no século XVIII, descobertas
as minas povoaram-se eletricamente os sertões,
e a necessidade de encontrar escoadouros para
o Norte fez navegáveis o Madeira, o Tapajoz e
o Tocantins; como em nosso século, introduzido
o vapor, definhou o sertão ao mesmo tempo que
o litoral prosperava, e as viagens desviaram de
suas direções antigas para outras totalmente
diversas.
Isto se poderá fazer em outra edição.
O capítulo relativo à escravidão poderia
bem suprimir-se. Não se fez, porem, por que a
lei de 13 de maio é tão moderna que ainda parece
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sonho. Não é justo que se risque pelo silêncio o
que bradou por mais de três séculos.
Nem sempre se concordará com os conceitos do autor; mas isto não envolve inconveniente.
Com eles e outros semelhantes forma-se a opinião
européia a nosso respeito, e é bom que conheçamos qual é esta opinião, para melhorarmos se
for possível ou-necessário, para sabermos dirigirmos em qualquer caso.
Tendo residido no Sul, o autor comunica
a muitas de suas idéias cunho sulista. Seria fácil
opor-lhe a face do Norte; mas não é fácil.
O Norte é mais original: lá houve nada menos
de quatro centros: Pará, Maranhão, Pernambuco e Baía. Por exemplo: o Ceará no Cariri
recebeu influxo baiano, no Jaguaribe influxo
pernambucano, no Acaraú influxo maranhense;
daí o seu caráter complexo. O Sul no fundo é
S. Paulo.
Há de se notar a falta de um capítulo sobre
a antropogeografia. Será possível escrevê-lo ?
Sabemos que a estrutura massiça de nosso litoral
estorvou o desenvolvimento da marinha; que a
ausência de matas favoreceu a criação de gados;
que a falta de campos no Amazonas fez do peixe
a base da alimentação; que na proximidade das
cachoeiras formam-se núcleos de povoação, a
contar do ponto de partida, como Crato, Santarém, Penedo, Cachoeira (quantas?), Itú, etc.,
mas estes fatos são ainda em número muito pequeno para se formular uma teoria do meio.
Mesmo o clima ardente a que tantas responsabilidades se atribue em todos os nossos defeitos,
que sabemos de sua ação ? Von den Steinen concorda que no alto sertão de dia acabrunha; nas
noites tonifica e restaura.
Dadas estas explicações posso concluir.
Existe em nossa literatura livro como este que

rápida e precisamente nos informe do estado
geral do Brasil?
Não o conheço.
E por isso abalancei-me a traduzi-lo, certo
de que prestará bons serviços enquanto não ficar
terminada a tradução do Manuel de Wappaeus,
mais antiquado porem, mais amplo, mais profundo.
Rio, 20 de dezembro de 1888.
4.

Dr. PAULO EHRENREICH. DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO
DAS TRIBUS NO BRASIL, SEGUNDO O ESTADO ATUAL
DOS NOSSOS CONHECIMENTOS.

In Revista da Sociedade de Geografia do
Rio de Janeiro, tomo VIII, 1." Boletim, 1892,
ps. 3-55.
Anteriormente, havia saído no Jornal do
Comércio de junho de 1891. A respeito desta
tradução, diz a citada revista (Noticiário), p. 73:
"Com este título publicamos no presente
boletim o importante trabalho do Sr. Dr. Paulo
Ehrenreich, transcrito do Jornal do Comércio de
junho de 1891, e oferecido a esta Sociedade pelo
Sr. Dr. João Capistrano de Abreu, que o verteu
do alemão."
5.

SOPHUS RUGE. COLOMBO E O QUARTO CENTENÁRIO
DO DESCOBRIMENTO DE UM NOVO MUNDO. Rio de

Janeiro. Laemmert & C., Livreiros, Editores. 66,
Rua do Ouvidor, 66. 1892.
7n~8.° de 197 + l de índice com l retrato
de Colombo.
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6.

Artigo sobre a formação geológica cearense,
contendo judiciosas indicações sobre a matéria.

EMÍLIO AUGUSTO GOELDI. OS MAMÍFEROS DO BRA-

SIL. Primeira parte. Livraria Clássica de Alves &
Cia., Rua Gonçalves Dias, 46. 1893.

"Podem-se distinguir quatro tipos de paisagens cearenses, cada uma das quais é bastante
desenvolvida para atrair a atenção do observador sobre o que cada um tem de peculiar. Alem
disto com seus contrastes recíprocos ainda mais
se fazem valer. Estes tipos de paisagens são a
praia, a planície regada, sertão e serra-

7n-4.° de 11-181 e ps. ins.
7.

EMÍLIO AUGUSTO GOELDI.

AS AVES DO BRASIL.

Primeira parte. Livraria Clássica de Alves & Cia.
Rio de Janeiro — São Paulo. 1894-1900.
7n-4.°. No v. f. ti.: Monografias brasileiras
— II. 2 vis. Primeiro volume ps. l a 311; segundo
volume ps. 3 1 1 a 664 mais 82 ps. de índice alfabético. Anteriormente, parte foi publicada no
Jornal do Comércio de l e l 2de outubro de 1893.
8.

Quem, sem passar pelo sertão abrazado
fosse transportado imediatamente para uma serra do Ceará, dificilmente acreditaria achar-se
nos trópicos."

EDMUNDO BIERNACKI. MEDICINA MODERNA. GÊNIO

E LIMITES DO SABER MÉDICO. Laemmert & C., Editores. 66, Rua do Ouvidor, 66. Rio de Janeiro.
Casa filial em São Paulo. 1903.

II.

EMÍLIO AUGUSTO GOELDI. O CLIMA NO PARÁ.

/n-8.° de VII + 191. No v. f. ti.: Este livro
é traduzido da coleção Aus Natur und Geisteswelt, editada por B. G. Teubner, em Leipzig.
9.

Publicado no Jornal do Comércio, Rio de
Janeiro, ns. de 13 e 20 de janeiro de 1903.
À tradução está antecedida da seguinte
nota:
"O Museu de história do Pará (Museu
Goeldi) enviou ao célebre meteorologista }. Hann
as observações feitas por aquele estabelecimento
científico no decurso de seis anos, e sobre elas o
dr. Hann publicou um longo e profundo estudo
nos anais da Academia de Ciências de Viena.

ALFRED KIRCHOFF O HOMEM E A TERRA. ESBOÇO

DAS CORRELAÇÕES ENTRE AMBOS. Rio de Janeiro,
Laemmert & C. Rua d Ouvidor, 66. Casa filial em
São Paulo. 1902.
7n-4.° de 8 + 174 + lin. No f. t.: Biblioteca
do Século XX; no verso: Este livro é traduzido
da coleção Aus Natur und Geisteswelt, editada
por B. G. Teubner, em Leipzig. E a inscrição:
Companhia Tipográfica do Brasil, Rua dos Inválidos, 93.
10.

Publicando as medidas e tabelas assim apuradas, a . Meteorologisch Zeitschrift pediu ao
Dr. Emílio Augusto Goeldi que os comentasse
com a experiência colhida durante sua longa
estadia na região amazônica. Deste artigo são
tirados os extratos que damos em seguida."

FREID KATZER. PAISAGEM DO CEARÁ.

In Revista Trimestral do Instituto do Ceará. 1903, tomo XVII, ano XVII, ps. 291/298
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12.

PAULO EHRENREICH. A ETNOGRAFIA DA AMÉRICA
DO SUL AO COMEÇAR O SÉCULO XX.

Publicado na Revista do Instituto Histórico
de São Paulo, vol. XI, 1906, ps- 280/305. (Do
Arch. f. Anthropologie, de Braunschweig).
13.

PAULO EHRENREICH.

ETNOGRAFIA SELVAGEM.

Publicado no Almanaque Brasileiro Garnier
para o ano de 1907. Publicado sob a direção de
João Ribeiro. Ano V, ps. 79/98. (Contem 3
ilustrações).
14.

HERBERT H. SMITH. DO RIO A CUIABÁ. COM UM
CAPÍTULO DE CARLOS VON STEINEN SOBRE A CAPITAL

DE MATO GROSSO. 1922- Companhia Melhoramentos de S. Paulo, Weisflog Irmãos Incorporada,
S. Paulo, Caieiras, Rio.
In~8.° de 372 ps. Prefácio de Capistrano de
Abreu, datado de agosto de 1921.

CONCEITOS E JUÍZOS CRÍTICOS

ABREU, Honorina de

Redimido — Coelho Neto, Rev. da Academia
Brasileira n. 70, ano XVIII, 1927, p. 253.
ABREU, S. Fróes de
A riqueza mineral do Brasil, (Ed. ilustrada)
Cia. Editora Nacional, 1937 (série Brasiliana) —
ps. 130, 133 e 134.
ALENCAR,

Mario de

Sobre um livro de Capistrano de Abreu —
Jornal do Comércio, Rio, 25 de outubro de 1907,
Rev. do Instituto do Ceará, ns. 28-29, 1914-1915,
ps. 309-318.
SAID ALI, M.

Gramática Histórica da Língua Portuguesa,
2. !l ed. 1931, p. VI. Rio.
ANDRADA, Martim Francisco de
Carta a Capistrano de Abreu 1917. Im. Gounnoutehn, m-8.°, 16 ps.

Bordéus,

ASSIS, Machado de
A nova geração in Revista Brasileira, ano II,
1879.

121
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Memórias póstumas de Braz Cubas - W.
M. Jackson, Editores, Rio, 1937. (Prólogo da 3*
edição) .
7.

13.

Discursos - - Academia Catarinense de Letras, 1938 - - ps. 19-20.

BERGAMINI,

14.

BEZERRA,

Adolfo

Alcides

Capistrano ensaísta e crítico - - Boletim de
And, ano II, n. 3, p. 84/5.
11.
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