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norte-americanos à historiografia do Brasil colonial. Serão discutidos os 

seguintes aspectos: cronologia da produção acadêmica; avaliação dos veículos 

acadêmicos; identificação das tendências, forças e fraquezas daq área. Por 

fim, serão apresentadas sugestões com o objetivo de estimular as pesquisas 

na área.  
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in the history of Brazil. The following aspects will be discussed: chronology of 

United States scholarly contributions to the historiography of colonial Brazil; 
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will be made for stimulaling awareness of the potential of colonial Brazil as a 

field for scholarly enquiry.  
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Palavras-chave historiografia, colônia, norte-americanos.  

Os estudos históricos sobre a América Portuguesa alcançaram um tal 

nível de quantidade e qualidade, que se tornaram objeto de avaliação 

crítica pela comunidade acadêmica internacional. No Brasil, José Honório 

Rodrigues destacou-se por sua vasta produção, porém é evidente que ele 

não é um caso isolado, como mostram as análises de Américo Jacobina 

Lacombe, Carlos Guilherme Mota e José Roberto do Amaral Lapa
1
. O 

único norte-americano a examinar exclusivamente o período colonial tem 

sido Stuart B. Schwartz; e para as décadas de 181020, a ele se juntou 

Stanley J. Stein. À Russell H. Bartley devemos o conhecimento das 

contribuições soviéticas sobre a relação entre a plantation escravista e a 

acumulação do capital na Europa Ocidental e os antecedentes coloniais 

dos movimentos de independência
2
. O prolongado interesse da Inglaterra, 

França e Alemanha pelo Brasil colonial reflete-se nos estudos 

historiográficos e bibliográficos de Charles R. Boxer e William C. Atkinson; 

George Raeders e Frédéric Mauro; e Georg Thomas, respectivamente
3
. 

Nos centros, institutos' e universidades da Europa Oriental e Ocidental já 

existe um grupo de pesquisadores sobre o Brasil colonial, ao qual está se 

juntando pesquisadores japoneses e chineses
4
.  

1    José Honório Rodrigues, Historiografia e Bibliografia de Domínio Holandês no Brasil (Rio de Janeiro, 1949),  

       Historíografia dei Brasil: Siglo XVI (Mexico City, 1957), Historiografía dei Brasí/: Siglo XVII (Mexico City, 1963), Teoria   

       da Hístória da História do Brasil, 2 vols., ver. Ed. (São Paulo, 1957), "Brazilian Historiography: Present Trends and   

       Research Requirements", in Manuel Oiegues Junior and Bryce Woods, eds., Social Science ín Latin America (New  

       York, 1967), pp. 217-40, and Históría do Brasí/: Historíografia Coionial (part 1) (Rio de Janeiro, 1979); Lacombe,  

       Introdução ao Estudo da História do Brasí/ (São Paulo, 1973), esp. pp. 160-203; Mota, "A Historiogralia nos Últimos  

      Quarenta anos: Tentativa de Avaliação Crítica," in Ciêncía e Cultura, 27 (May 1975), 472-486; Amaral, Lapa,  

      Historiografia Brasíleira Contemporânea. A História em Questão, 2d ed. (Petrópolis, 1981).  

2    Schwartz, "Brazil: The Colonial Period," in Roberto Esquenazi-Mayo and Michael C. Meyer, eds., Latin American 

Scholarship Since World War 11 (Lincoln, 1971), pp. 23-49; Stein, "The Historiography 01 Brazil, 18081889," HAHR, 

40 (May, 1960),234-278; Bartley, "A Oecad 01 Soviet Scholarship in Brazilian History, 19581968," HAHR, 50 (Aug, 

1970), 445-466. , o inestimável estudo de Francis A. Outra, A Guide to the Hístory of Brazí/, 150-1822: The 

Literature ín English (Santa Barbara, 1980)  

3    William C. Atkinson, British Contríbutíons to Portuguese and Brazílian Studíes, (London, 1945; ver. ed., London, 1974); 

C. R. Boxe r, "Some Considerations in Portuguese Colonial Historiography," in Alexander Marchant, ed., Proceedíngs 

of the Intemational Coloquíum on Luso-Brazilían Studies (Nashville, 1953), pp. 169180, and "Some Rellections on the 

Historiography 01 Colonial Brazil, 1950-1970," in Oauril Alden, ed., Colonial Roots of Modem Brazil: Papers of the 

Newberry Library Conference (Berkeley, 1973), pp. 3-15; Raeders, Bíbliographie Franco"Brésilienne (1551-1957) 

(Rio de Janeiro, 1960); Thomas, "Literaturberich uber die Geschichte Brasiliens," Historísche Zeitschrift, 3 (1969), 

546-574; Mauro, "Recent Works on The Political Economy 01 Brazil in the Portuguese Empire," Latin America 

Research Review, 19:1 (1984),87-105. Mauro segue nas notas de rodapé os seus predecessores : Charles Leclerc, 

Biblioteca Amerícana (Paris, 1867), e Anatole Louis Garraux, Biblíographíe Brésílienne; Catalogue des Ouvrages 

Français e Latíns Relatifs au Brésil (1500' 1898) (Paris, 1898), e (Rio de Janeiro, 1962) por Francisco de Assis 

Barbosa, "Alguns Aspectos da Inlluencia Francesa no Brasil."  

4      Para uma visão da experiência européia, ver Carmelo Mesa-Lago, Latin Ameircan Studies in Europe (Pittsburg, 

1979). Veja também R. Narayanan, "Latin American Studies in India," Latín America Reseach Review, 18:3 

(1983),179-184; Mark Sidel, "Latin American Studies in the People's Republic 01 China," Latin America Research 

Review, 18:1 (1983) 143-153, e Carmelo Mesa-Lago, Latín American Studies in Asia (Pittsburgh, 1983).  
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Em resumo, o interesse pelo período colonial brasileiro cresceu de modo 

global.  

Meu objetivo é avaliar e examinar a contribuição acadêmica dos his-

toriadores de um país (os Estados Unidos) à historiografia de um período da 

história do Brasil. Isto exige duas considerações. Primeiro, a periodização e o 

estabelecimento de datas de início e fim de qualquer evento histórico é um 

exercício artificial. Especialmente no caso do Brasil, onde algumas 

características do período colonial permaneceram inalteráveis mesmo com as 

mudanças políticas da Independência, do Império e da República, persistindo 

ainda hoje. Segundo, é hostil sugerir que o avanço acadêmico no 

entendimento do passado brasileiro é obra exclusiva de uma "escola" nacional. 

Acadêmicos norte-americanos contribuíram para e construíram sobre os 

alicerces deixados pelos estudiosos de muitos países, e não apenas pelos 

brasileiros. Meu artigo pretende, combinando narrativa e análise, apresentar o 

contexto historiográfico dos recentes estudos sobre o Brasil colonial. Serão 

discutidos os seguintes aspectos: a cronologia da contribuição acadêmica dos 

Estados Unidos à historiografia do Brasil colonial; a avaliação dos veículos 

acadêmicos utilizados para disseminar este conhecimento; e a identificação 

das tendências, forças e fraquezas desta área de pesquisa. Por fim, serão 

apresentadas sugestões com o objetivo de estimular a percepção do período 

colonial brasileiro como campo privilegiado de pesquisa.  

A cronologia do interesse acadêmico norte-americano pelo Brasil colônia 

revela três aspectos: primeiro, o desinteresse pelo assunto demonstrado pelos 

historiadores norte-americanos no século XIX, em contraste flagrante com o 

fascínio que a América Espanhola exerceu sobre eles; segundo, precisamente 

nesta época, estudiosos da França, Alemanha e Inglaterra foram atraídos pelo 

Brasil como domínio de investigação histórica e científica; finalmente, enquanto 

a historiografia norte-americana sobre a América Espanhola é anterior à 

publicação de História da Conquista do México, de William Prescott, em 1843, 

não excede a meio século o interesse pelo Brasil colônia. Examinemos esta 

assimetria.  

Em 1900, havia nos Estados Unidos um grupo de pesquisadores cuja 

reputação se assentava sobre os estudos relativos à América Espanhola. O 

primeiro curso sobre a história desta região foi oferecido em Berkeley em 1894-

95. Nesta década, cursos de graduação e pós-graduação foram oferecidos nas 

Universidades da Pensilvânia, Texas e Columbia. Linhas de sucessão 

acadêmica então se estabeleceram, a exemplo do legado acadêmico de Lewis 

Morgan para Charles Lummis, passando por Adolph Bandelier, discípulo do 

primeiro e professor do segundo. Em 1904, havia produção historiográfica 

suficiente para que Edward G. Bourne fosse capaz de redigir uma síntese (A 

Espanha na América, 1450-1580). O reconhecimento institucional deste 

florescente  
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campo veio com a nomeação de Bernard Moses, em Berkeley. Em 1898, 

Moses escreveu: "com o objetivo de ver todas as porções da história da 

América sob uma verdadeira luz, nós precisamos nos colocar onde o 

continente inteiro repousa dentro do nosso horizonte". O título deste texto era 

"A Metade Esquecida da História Americana", mas, ao enfocar o México e a 

América Espanhola, nem Moses, nem seus predecessores e tampouco seus 

contemporâneos conseguiram remediar o esquecimento dos estudiosos norte-

americanos da outra parte da América hispânica chamada Brasil
5
 .  

Esta omissão dos historiadores norte-americanos é ainda mais marcante 

se comparada à grande contribuição à historiografia do Brasil colônia dada 

pelos europeus ao longo do século XIX. À História do Brasil, de Robert 

Southey, acrescentou-se a história em dois volumes de John Armitage, que, 

apesar do tratamento superficial do período joanino, ofereceu um 

aprofundamento maior da Primeira República-resultado tanto de sua 

permanência no Brasil e dos contatos pessoais que ali fizera, quanto da 

pesquisa histórica
6
. Na França, Jean Ferdinand Denís, que esteve no Brasil em 

1816 como cônsul e que mais tarde viria a ser diretor da Biblioteca de Sainte 

Genevieve, foi autor de obras sobre a história, a geografia e os moeurs' 

brasileiros. Seu contemporâneo, Paul L. F. Gaffarei, da Universidade de Dijon, 

escreveu o que permaneceria durante quase sessenta anos como um dos 

poucos estudos franceses sobre o Brasil no século XVI
7
 . Desde a década de 

1940, um grupo de acadêmicos norte-americanos tem continuado seu legado, 

com estudos sobre as "invasões francesas" e a rivalidade franco-portuguesa, 

das quais resultaram conflitos diplomáticos, concorrência econômica e a 

confrontação física
8
 . O bávaro Carl F. P. Martius fez uma crônica de suas 

viagens pelo Brasil em companhia de Johann B. von Spix, entre os anos 1817 -

20, escrevendo também a monumental Flora Brasiliensis. Um dos grandes 

interesses desta obra deveu-se ao fato de von Martius ter sido o primeiro 

estrangeiro a publicar um ensaio sobre a historiografia brasileira, na ain-  

5   Um ótimo levantamento da historiografia do século dezenove e o papel desempenhado por Moses pode ser 

encontrado em James E. Watson. "Bernard Moses: Pioneer in Latin America Scholarship." HAHR, 42 (May 

1962).212-216. A citação está em University Chronicle. 1 (Apr. 1898). 122. O pequeno interesse dos acadêmicos não 

se reflete no público leitor. O Brazil and Brazi/lians Portrayed in Historical and Descriptive Sketches. por James C. 

Flechter e Daniel P. Kidder, chegou rapidamente à nona edição.  

6     Robert Southey, History af Brazil, 3 vols. (London, 1810-19) mereceu numerosas edições brasileiras e reimpressões 

na Inglaterra e nos Estados Unidos. John Armitage, The Histary af Brazi/, from the Periad af the Arriva/ afthe 

Braganza Fami/y in 1808, to theAbdication ofDom Pedra the Firstin 1831,2 vols. (London, 1836) teve vasta 

divulgação no Brasil.  

[NT] - em francês, no original. Moeurs: costumes.  

7     Jean Ferdinand Denis, Le Brésil, ou Histoire, Maeurs, Usages, et Coutumes des Habitants de ce Royaume, 6 vols. 

(Paris, 1833). Paul L. F. Gauffarel, Histoire du Brési/ Français au xvie Siécle (Paris, 1878).  

8     Para dissertações, veja Appendix: Kenneth H. H. Umstead (1940); Martine Emert (1944); John F. Weir (1947); Jhon 

L. Vogt, Jr. (1967). Regina Jhonson Tomlison, The Struggle for Barzi/: Portugal and the French Interlapers, 1500-

1550 (New York, 1970); Charles E. Nowell, "The French in Sixteenth-Century Brazil," The Americas, 5 (Apr. 

1949),381-393.  
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da recém-criada Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O 

geólogo alemão Wilhelm L. von Eschwege (que viveu no Brasil entre 1808-21) 

escreveu principalmente sobre Minas Gerais, e são valiosas as suas 

observações sobre a população negra, a demografia e a tecnologia da 

mineração. A resposta alemã a Southey foi o Geschichte von Brasilien (Berlin 

1860) por Gottfried Heinrich Handelmann, diretor do museu da Universidade de 

Kiel
9
. Este interesse dos europeus pela história do Brasil combinou-se à 

atração que o Brasil passou a exercer como campo para a pesquisa botânica, 

geológica e zoológica.  

Por que o interesse norte-americano pela América Espanhola e a atração 

exercida pelo Brasil sobre os europeus não fizeram com que a América 

Portuguesa em geral, e o Brasil colônia em particular, despertassem a atenção 

dos historiadores norte-americanos do século XIX e primeiras décadas do 

século XX? A resposta reside em primeiro lugar na força do legado cultural e 

histórico espanhol nos Estados Unidos; em segundo lugar, na questão política. 

Os territórios anteriormente sob a hegemonia espanhola e que se tornaram 

depois parte dos Estados Unidos foram objeto de pesquisa histórica, uma vez 

que passaram a integrar o patrimônio histórico do país. No leste e no sudoeste, 

a história, as pessoas, as culturas, e mesmo a linguagem dos anglo-

americanos e dos hispano-americanos se ligaram de forma intrínseca. Por 

extensão, mereceram estudo os territórios que, apesar de não terem sido 

incorporados aos Estados Unidos, haviam compartilhado uma história com 

aqueles que foram incorporados: os escritos de Lummis sobre mesas e caño-

nes e pueblos' e os de Bancroft sobre os estados do pacífico não foram uma 

simples contribuição à historiografia nacional, mas representaram a resposta 

acadêmica às demandas dos que estavam em busca da identidade e da 

herança culturais. Determinados acontecimentos políticos também mantiveram 

a América Espanhola na dianteira da consciência nacional: a Doutrina Monroe 

(1823), seguida pelo "destino manifesto" no confisco do território mexicano, a 

"diplomacia do dólar" na decada de 1890, e uma onda de simpatia pela luta 

dos cubanos pela independência. A explosão do navio USS Maine, em Havana 

em 1898, provocou a "esplêndida pequena guerra" de Roosevelt, e quando os 

Estados Unidos se sentiram seguros da intervenção européia, o "corolário 

Roosevelt" . Fosse pela intervenção militar direta ("diplomacia do big stick") ou 

pelo investimento das corporações norte-americanas, não há dúvida de que as 

repúblicas hispano-americanas ou os territórios de língua espa-  

9     K. F. P. von Martius and J. B. von Spix, Reise in Brasilien, 3 vols. (Minich, 1823-31); von Martius, Flora Brasiliensis, 2 

vais. (Stuttgard, Tubingen, 1829-1833); e "Como Se Deve Escrever a História do Brasil," Revista do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, 6:24 (Jan. 1845),381-403. W L. von Eschwege, P/uto Brasiliensis (Berlin, 1833) .  

 [NT] - em espanhol no original.  
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nhola atraíram para si a atenção nacional, dentro e fora da academia. O 

Brasil, ao contrário, não exerceu tal atração.  

Os anos que precederam à Primeira Guerra Mundial e os da guerra 

propriamente dita testemunharam três desenvolvimentos que incentivaram 

os estudos sobre o Brasil. Um novo Pan-Americanismo, o crescimento 

econômico e os laços políticos resultantes do Carnegie Endowment - com 

suas doações através da instituição do Programa InterAmérica, e a criação 

de bibliotecas especializadas em América Latina - reforçaram a cooperação 

entre os dois hemisférios. Em 1917, Charles Lyon Chandler pôde escrever 

"que a ajuda moral e material e o exemplo dos Estados Unidos foram 

importantes nas guerras de independência da América Latina" e muito se 

escreveu sobre o período do "esperado movimento pan-americano", da 

"incorporação das idéias fundamentais. nas quais a união americana se 

baseia"
10

. Esta confiança crescente se refletiu na criação da American 

Historical Review (1985), que cumpria um papel intelectual e psicológico 

através do reconhecimento tácito de que os estudiosos norte-americanos 

estavam no mesmo nível dos seus colegas da Europa Ocidental, merecendo 

por esta razão uma publicação nacional da estatura da English Historical 

Review (1886) e de outras revistas européias, dentre as quais a mais 

prestigiada era a Revue Historique (1876). O aparecimento de estudiosos 

nos Estados Unidos evidencia-se no crescimento do número de teses de 

doutorado: em 1895, elas totalizaram 30, saltando em 1918 para 400. As 

Universidades do Texas e da Califórnia tomaram a dianteira dos estudos 

sobre a América Latina. Em 1918, cursos de história política latino-

americana foram oferecidos por pelo menos uma dúzia de faculdades e 

universidades norte-americanas. No número publicado em 1918, a American 

Historical Review enumerou oito teses de dissertação em andamento sobre 

a história da América Latina
11

.  

Esta tendência nacional e o aumento da especialização acadêmica 

deram o impulso para a criação da Hispanic American Historical Review, 

em 1918. Ao dar seu apoio ao projeto, Woodrow Wilson antecipou que ela 

"traria resultados acadêmicos importantes e aumentaria as relações 

cordiais entre as Américas". Esta dupla missão - acadêmica e diplomática - 

foi reiterada pelo comitê organizador, pelo editor e nos artigos e 

resenhas
12

. Para dar o título à revista era preciso destacar as suas qua-  

10 Chandler, Inter-American Acquaintances, 2d ed. (Sewanee, 1917), p. v.  

11 J. Franklin Jameson, editor da American Historical Review, em comentário à "A New American Historical Journal," in 

HAHR, 1 (Feb. 1918),2. Para as dissertações, ver HAHR, 1 (Aug. 1918).342-351. Para dissertações, veja Amerícan 

Historical Review, 23 (Jan. 1918),502.  

12 Wilson para Charles E. Chapman, Dec. 6,1916, HAHR, 1 (Feb. 1918), 1 Veja também William Spence Robertson, "lhe 

Recognition of the Hispanic American Republics by the United Slates," HAHR, 1 (Aug. 1918).239269, cuja frase de 

conclusão era: "Numa conjunção crítica no mundo da política a República do Norte agiu como se fosse responsável 
pelo crescimento das nações da América hispânica".  
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lidades diplomáticas e acadêmicas. Descartou-se então a designação 

"ibero-americana". Um fator crucial que influenciou a escolha de "hispâ-

nica" e não de "latina" consistiu no desejo de se conhecer o papel de-

sempenhado por Portugal na colonização e povoamento da América do 

Sul. Evocou-se o poeta português Almeida Garrett para sustentar o ar-

gumento de que, se os portugueses podem se referir a si mesmos sem 

preconceito como "hispânicos", então o título "América Hispânica" poderia 

igualmente se aplicar aos brasileiros. Hoje, vivendo em São Francisco, o 

patrocinador da Revista, J. C. Cebrián, castelhano de nascimento, 

observou: "Assegurem que existam apenas duas Américas, uma anglo-

saxã ou inglesa e uma hispânica"
13

.  

Aqui, finalmente, reconhecia-se não só a contribuição dos portugueses 

para a história das Américas, como também que o estudo do Brasil era tão 

importante quanto o da América Espanhola; ao mesmo tempo, antecipou-

se que a HAHR se tornaria o fórum onde os estudiosos norteamericanos 

poderiam contribuir para a historiografia brasileira. Desta forma, os Estados 

Unidos assumiam a liderança. A respeitável Revista Trimestral do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro tinha sido fundada oito anos antes (1838), 

mas a única revista européia semelhante à HAHR - a Revue de l'Amérique 

Latine - não apareceu antes de 1922. Entretanto, nenhuma revista - não 

importa quão duradoura e louvável seja ela - consegue formar um corpo de 

pesquisadores no vácuo acadêmico. Durante os primeiros vinte e cinco 

anos de atividade (com uma pausa entre 1922-1926), apareceram na 

Hispanic - como ela foi muitas vezes chamada - um total de 705 artigos, 

notas, documentos e artigos bibliográficos. Numa interpretação ampla, 

apenas 52 versavam sobre Portugal, o império transoceânico português e 

a Independência do Brasil. Na maior parte eram miscelâneas de relatórios 

comerciais, notícias de periódicos portugueses e brasileiros e das 

publicações e notas da Brasiliana do Arquivo Nacional e da Universidade 

de Duke. O rico acervo de manuscritos e os impressos pertencentes à 

coleção de Oliveira Lima receberam atenção, mas foram ( e ainda são) 

pouco explorados pelos estudiosos
14

. Mais significativo desta ausência de 

interesse por parte dos estudiosos é o fato de que, dos sessenta e nove 

documentos publicados na HAHR, somente cinco se referiam ao Brasil; e 

destes, apenas um - do acervo da Biblioteca do Palácio da Ajuda - relativo 

ao período colonial
15

 . Se examinarmos os artigos em que predomina a 

abor-  

13 Para este debate, veja "The Founding 01 the Review," HAHR, 1 (Feb. 1918), 11,16-17, e 199-200, onde Ramón 

Menéndez Pidal endossa este uso.  

14 James Alexander Robertson, "The Oliveira Lima Collection 01 Hispanoamericana," HAHR, 3 (Feb. 1920),7883;! 

Manoel de Oliveira Lima, "The portuguese Manuscripts in the Ibero-American Library at the Catholic UniverSity 01 

America," HAHR, 8 (May 1928), 261-280; "Documentary Collections [Oliveira Lima Collection]," HAHR, 20 (Aug. 

1940),473-474.  

15 Manoel da SilveiraSoares Cardozo, "A French Documenton Rio de Janiero, 1748," HAHR, 21 (Aug. 1941),425-435.  
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dagem histórica, apenas trinta, de um total de quatrocentos, dizem respeito 

ao Brasil. Destes, treze enfocam o período pós-independência e seis 

discorrem sobre as relações entre Estados Unidos e Brasil. Um artigo de 

Mary W. Williams situou o arbitramento do Presidente Cleveland nos 

acordos entre Brasil e Argentina, de 1895, no contexto histórico das linhas 

de demarcação definidas pelo Tratado de Tordesilhas (1494) e Madri 

(1750)
16

. Três artigos deram mais destaque ao contexto europeu do que ao 

americano: o estudo de Fidelino Figueiredo sobre as descobertas e 

conquistas dos portugueses; a sugestão de Charles E. Nowell de que as 

descobertas de Vasco da Gama deveriam ser reinterpretadas à luz de 

novas fontes; e o celebrado ensaio de João de Bianchi sobre os oitocentos 

anos da nacionalidade portuguesa
17

. Percy Alvin Martin investigou, a partir 

de alguns temas, a contribuição portuguesa para as Américas, 

apresentando a colonização e a "raça" brasileira como produto da 

miscigenação e da plasticidade dos portugueses, propensos à mistura das 

raças. Ao mesmo tempo que destacava que a unidade e a união foram e 

ainda são características do Brasil, Martin exaltou a existência de um 

ambiente cultural e intelectual integrado à antiga metrópole
18

. Um total de 

quatro artigos de autoria de dois estudiosos - Manoel Cardozo e Alexander 

Marchant - em 1940, 1941 e 1942, - eis a extensão da contribuição norte-

americana à historiografia do período colonial brasileiro refletida na HAHR
19

.   

A assimetria entre os estudos sobre a América Espanhola e a portu-

guesa produzidos por estudiosos americanos antes da Primeira Guerra 

Mundial se tornou mais acentuada no período do pós-guerra até a metade 

da década de 1930. Foi o auge da América Espanhola como campo de 

estudo. Tratava-se da geração dos "grandes nomes" dos estudiosos da 

América Espanhola: Arthur Scott Aiton, Woodrow Borah, C. H. Cun-

ninghan, Earl Hamilton, Lewis Hanke, Clarence H. Haring, Leonard A. 

Irving, George Kubler, John Tate Lanning, Roger Bigelow Merriman, Lesley 

Byrd Simpson, Philip Ainsworth Means e Arthur P. Whitaker; e entre as 

mulheres, Gwendolin Cobb, Lilian Estelle Fisher, Elizabeth Wilder Weiss-

man e Elizabeth Ward Loughran. Estes anos testemunharam o estabele-  

16 Mary Wilhelmine Williams, "The Treaty 01 Tordesillas and the Argentine-Brazilian Boundary Settlement," HAHR, 5 

(Feb. 1922),3-23.  
17 Fidelino de Figueredo, "The Geographical Oiscoveries and Conquests 01 the Protuguese," HAHR, 6 (Feb.Aug. 

1926),47-70; Charles E. Nowell, "Vasco da Gama - First Count 01 Vidigueira," HAHR, 20 (Aug. 1940), 342-358; João 

de Bianchi, "Portugal Celebrates Eight Centuries 01 Existence, 1140-1940," HAHR, 20 (Aug. 1940),336-341.  

18 Percy Alvin Martin, "Portugal in America," HAHR 17 (May 1937), 182-210.  

19 Manoel S. Cardozo, "The Collection 01 the Fiflhs in Brazil, 1695-1709," HAHR, 20 (Aug. 1940),359-379; "The Guerra 

dos Emboabas, Civil War in Minas Gerais, 1708-1709," HAHR, 22 (Aug. 1942),470-492. Alexander Marchant, 

"Tiradentes in the Conspiracy 01 Minas," HAHR, 21 (May 1941), 239-257; "Feudal and Capitalistics Elements in the 

Portuguese Settlement 01 Brazil," HAHR, 22 (Aug. 1942),493-512.  

[Nota do trad] - em espanhol no original.  
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cimento das questões que direcionaram o debate subseqüente: leyenda 

negra'; impacto demográfico sobre o fluxo de população ameríndia com a 

presença européia; encomienda; hacienda e repartimiento; as riquezas 

americanas e o surgimento do capitalismo na Europa; "o século da depressão" 

na Nova Espanha; Las Casas e a constituição do império.  

Entre a primeira geração de historiadores de América Latina, nenhum 

pode ser considerado especialista em Brasil. Tampouco havia um debate 

estabelecido. Herbert E. Bolton, na condição de presidente do primeiro 

encontro da Amerícan Hístorícal Assocíatíon (Toronto, 1932) sediado fora 

dos Estados Unidos, chamou a atenção para a importância de uma visão 

sintética das Américas, à qual se seguiriam vantagens ao comércio, à 

harmonia política, e ainda mais à produção de uma "correta historiografia". Mas 

sua visão do "Épico da Grande América" incluía o Brasil apenas como uma 

mera referência: as relações raciais, a escravidão, a passagem pelos Andes, a 

rivalidade luso-espanhola no Prata, a independência sem derramamento de 

sangue e o recente papel desempenhado pelo ABC
20

 . O "cavaleiro da távola 

redonda", John Francis Bannon, salientou que a ênfase .na "tese de Bolton" e 

sua conclamação de uma "história comum" das Américas, obscureceu o fato 

de que, primeiramente e acima de tudo, Bolton foi um historiador das 

fronteiras. Hubert Howe Bancroft foi pioneiro no campo, mas o tema associou-

se irreversivelmente ao nome de Bolton e, ao fazê-Io, imprimiu-lhe uma outra 

dimensão, que ampliou o conceito de fronteira de Frederick Jackson Turner
21

 . 

Bolton foi extremamente produtivo entre a metade da década de 1920 e a de 

1930. Sua defesa da história da fronteira, contemporânea da emergência da 

primeira geração de estudiosos da América Espanhola, não incentivou a 

emergência do campo de história do Brasil colonial. Não houve um único 

respingar do assunto da fronteira espanhola ou da América colonial espanhola 

para o caso da América Portuguesa.  

Este vácuo negou aos historiadores do Brasil colonial a oportunida~ de de 

se beneficiarem de três dimensões cruciais da historiografia norte-americana 

sobre a região de colonização espanhola presentes até a década de 1930. A 

mais importante refere-se às potencial idades de uma colaboração com os 

geógrafos, como a representada pela Universidade de Berkeley, da qual Carl 

O. Sauer foi o primeiro exemplo. Geógrafos norte-americanos, de Isaiah 

Bowman até os mais recentes, enfocaram principalmente a América 

Espanhola. Entre os geógrafos contemporâneos, o exemplo de Peter Gerhard 

não encontrou contrapartida entre os  

20 Herbert Eugene Bolton. "The Epic of Greater America." American Historical Review, 38 (Apr. 1933),448-474. 

21 Bolton and the Spanish Borderlands. editado e introdução crítica de John Francis Bannon (Norman, 1964).  

       Este contém um "bibliografia sobre Bolton" até 1950. A frase "cavaleiro da távola redonda"se refere aum grupo de 
estudantes e acadêmicos que se encontravam numa ampla mesa redonda da Universidade da , Califórnia, Berkeley, 

biblioteca para discussões e seminários presididos por Bolton. Há muita história local escrita sobre "história das 

fronteiras"nos jornais regionais, como também na New Mexico Historical Review.  
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estudiosos de Brasil
22

. Significativamente, foi neste estágio crucial de 

formação, que os franceses, mais notadamente Pierre Deffontaines e 

Pierre Monbeig, exerceram uma poderosa influência nos estudos geo-

gráficos no Brasil. O primeiro veio de Lille, em 1934, para estabelecer uma 

cadeira de Geografia em São Paulo e o último criou uma cadeira de 

Geografia Humana na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deffon-

taines e Monbeig fundaram a revista Geografia (1935) e a Associação 

Brasileira de Geógrafos. Segundo, o potencial, ainda em estágio embri-

onário, para o intercâmbio foi perdido para os estudantes de história do 

Brasil nos Estados Unidos. Este potencial foi realizado nas pessoas do 

fisiologista Sherburne Cook, do antropólogo Alfred L. Kroeber, do geógrafo 

Carl Sauer e dos historiadores Lesley B. Simpson e Woodrow Borah. Os 

editores das séries Ibero-Americana (1932- ) foram Bolton, Sauer e 

Kroeber. Terceiro, a contribuição acadêmica, melhor representada pelo 

estudo fundamental sobre as populações aborígenes e seu declínio, de 

Cook e Simpson, e Cook e Borah, que continuaram até nossos dias com 

Herbert Klein e John TePaske, novamente não encontra paralelo entre os 

acadêmicos norte-americanos de Brasil colônia, que trabalharam indivi-

dualmente, muito mais que coletivamente
23

 .  

Em 1933, William R. Sheperd de Columbia, que desempenhou o papel 

principal na fundação da HAHR, como avalista e mais tarde editor con-

sultivo, exortou os estudiosos nos Estados Unidos a utilizarem os ricos 

arquivos e bibliotecas do Brasil. Que ele talvez tenha exagerado ao acen-

tuar a alta qualidade destes acervos é inegável; mas sua assertiva de' que, 

mesmo entre os portugueses, a história do Brasil permanecia ausente era 

inaceitável
24

. Na metade da década de 1930, havia nos Estados Unidos um 

pequeno círculo de acadêmicos interessado no Brasil e em Portugal. A 

maior parte de seu interesse residia no período pós-independência, como 

era o caso de Whitfield J. Bell Jr., Frederic Ganzert, Lawrence F. Hill, 

William R. Manning, Percy Alvin Martin e Alan K. Manchester. O espírito 

universal de Percy Alvin Martin o levou a abordar, em estudos de história 

comparativa, o papel que o Brasil desempenhou, como demonstra sua 

introdução e notas às seis palestras ministradas por Oliveira Lima, em 

Stanford, na Califórnia
25

. Em 1936, Martin direcio-  

22 Peter Gerhard, A Guide to the Historical Geography of New Spain (Cambridge, 1972); The Southwest Frontier of New 
Spain (Princeton, 1982). Uma exceção poderia ser Preston E. James, cujo Brazil (New York, 1942) reimprimiu seções 

do seu Latin America, com adição de novo material.  

23 John J. TePaske e Herbert S. Klein, The Royal Treasures of the Spain Empire in America, 3 vais. (Durham, 1982)  

24 William R, Shepherd, "Brazil as a Field lar Historical Research," HAHR, 13 (Nov. 1933),427-436.  

25 Manoel de Oliveira Lima, The Evolution of Brasil Compared with that of Spanish and Anglo-Saxon America, editado e 
com introdução crítica de Percy Alvin Martin (Stanlord, 1914; reimpresso e'm Nova York, em 1966). A dedicatória era 

dirigida a John Casper Branner, "verdadeiro amigo do Brasil". Percy Alvin Martin, "Minas Geraes and Calilornia: A 

Comparison 01 Certain Phaces 01 their Historical and Social Evolutíon," Annaes do Congresso Internacional de 

História da América (Rio de Janeiro, 1925-30), 1, 250-270.  
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nou o Encontro da Costa do Pacífico, da Amerícan Hístorícal Assocíatíon, para 

o tema de Portugal na América, mas suas últimas grandes contribuições 

residiram no fato de ter tornado a história do Brasil acessível aos leitores 

ingleses, ao traduzir A Formação Hístóríca do Brasíl, de João Pandiá 

Calógeras e de ter se tornado editor da seção sobre Brasil do Handbook of 

Latín Amerícan Studíes, entre 1936 e 1940
26

. A monumental coleção de 

documentos de William Manning e o estudo das relações diplomáticas 

revelaram muito das atitudes norte-americanas em relação à Corte do Rio de 

Janeiro e sobre o desejo de independência do Brasi1
27

. Também desta 

geração foi Alan K. Manchester, que completou uma das primeiras 

dissertações sobre a história da América Portuguesa em universidades norte-

americanas (Duke, 1930)
28

. Publicada sob o título de Brítísh Preemínence ín 

Brazíl: Its Ríse and Declíne (Chapel Hill, 1933), Manchester dirigiu o foco de 

sua análise para o século XIX, mas também abordou as relações diplomáticas 

anglo-portuguesas desde o tratado de 1642, a presença britânica e sua 

influência na transferência da Corte, as intenções brasileiras na região do Rio 

da Prata, a intervenção política e econômica no comércio de escravos e o 

reconhecimento final da independência. Manchester utilizou fontes 

arquivísticas em seu trabalho, mas lançou mão de fontes secundárias 

utilizadas em seus artigos sobre o crescimento da aristocracia colonial no fim 

do século XVII no Brasil e em sua apresentação, para os leitores norte-

americanos, das crônicas sobre o Brasil colonial em geral, e em particular as 

do paulista Pedro Taques de Almeida Paes Leme e do frade beneditino, 

Gaspar da Madre de Deus
29

. Em 1945, um marco foi alcançado com a 

publicação de Latín Amerícan Cívílízatíon: The Coloníal Períod (Harrisburg, 

1945). O autor, Bailey W. Diffie, foi o primeiro acadêmico norte-americano a 

apresentar uma síntese razoável do Brasil colonial, inserido nos quadros da 

América Latina. Isto representou o início de uma era de leitores norte-america-

nos interessados no Brasil colonial. Com o objetivo de se tornar um texto 

voltado para os acadêmicos e estudantes universitários, a Latín Amerícan 

Cívílízatíon pretendia se colocar dentro dos mesmos moldes que os utilizados 

para a América Espanhola, isto é, proporcionar uma análise profunda e 

abrangente da experiência luso-brasileira. Dois anos depois,  

26 Publicado como "Portugal in America," HAHR, 17 (May, 1937), 182-210. João Pandiá Calógeras, A Historyof Brazil, 

transcrito e editado por Percy Alvin Martin (Chapel Hill, 1939; reimpresso Nova York, 1963).  

27 William R. Manning, Diplomatie Correspondenee of the United States Coneerning the Independenee of the Latin 
Ameriea Nations, 3 vols. (New York, 1925); Lawrence F. Hill, Diplomatie Relations between the United States and the 

Brazil (Durham, 1932).  

28 Apêndice: Manchester (1930). Anunciada na HAHR, 1 (Feb. 1918) como uma dissertação em andamento, por E. E. 

Vann, na Universidade de Colúmbia, entitulada "The Abolition 01 Slavery in Brazil", aparentemente. não loi 

completada. Em 1932, em Columbia, Donald R. Talt completou a dissertação "Two Portuguese Colonies in New 

England".  

29 "The Rise 01 lhe Brazilian Aristocracy," HAHR, 11 (May 1931), 145-168; "Some Brazilian Colonial Historians," Bulletin 

ofthe Pan American Union, 68 (Sept.-Oct. 1934),634-647,698-707.  
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a coleção de artigos era editada por Lawrence Hill; seis se referem ao período 

colonial, direcionados diretamente ao leitor acadêmico
30

.  

Um pequeno grupo de estudiosos norte-americanos abordou o período 

anterior a 1822. William B. Greenlee delimitou como campo, o contexto 

português, as primeiras viagens e o período que precede 1549. Charles E. 

Nowell, cuja dissertação em Berkeley (1932) havia discorrido sobre as invasões 

britânicas no Rio da Prata, estava intrigado pela era dos Descobrimentos e pela 

"França Antártica"
31

 . Os anos anteriores à independência ocuparam Herbert 

Heaton, da Universidade de Minnesota, em seu artigo sobre o papel da Inglaterra 

na transferência da Corte e os acordos comerciais subseqüentes no Brasil; mais 

bem-sucedida foi sua descrição do yorkshireman John Luccock como um 

"mercador de aventuras"
32

. A historiografia do Brasil colonial não foi território 

restrito aos homens: Ruth Lapham Butler escreveu sobre os três primeiros go -

vernadores-gerais do Brasil, e Jane Herrick estudou o "revolucionário 

recalcitrante" Hipólito da Costa
33

. Com exceção de Manchester, todos basearam 

seus estudos em documentação primária publicada e em fon tes secundárias.  

Este foi o caso de uma das três pessoas consideradas pioneiras nos estudos 

de Brasil colonial nos Estados Unidos. Num intervalo de doze meses (24 de 

Dezembro de 1911,26 de Fevereiro e 18 de Dezembro de 1912 ), Manoel S. 

Cardozo nasceu em Pico, nos Açores; Robert C. Smi th, em Ellicoty City 

(Maryland), e Alexander Marchant, no Rio de Janeiro. Todos fizeram sua 

graduação nos Estados Unidos, falavam fluentemente português, publicaram em 

português e inglês e eram assíduos e bemvindos visitantes em Portugal e no 

Brasil
34

 . Todos tiveram produção alentada, entre artigos, coletâneas, capítulos e 

contribuíram para trabalhos panorâmicos sobre a história do Brasil e todos deram 

sua contribuição profissional como editores da seção de Brasil no Handbook of 

Latin Ame-  

30 Lawrenee Hill, ed., Brazi/(Berkeley, 1947);  

31 William B. Greenlee, "lhe Baekground 01 Brazilian History." Tha Americas. 2 (Oe!. 1945). 151-164; ed .. The Voyage of 
Pedro Alvares Cabral to Brazil and India from Comtemporary Oocuments and Narratives (London, 1938); "lhe 

Captainey of the Seeond Portuguese Voyage to Brazil, 1501-1502," The Amerícas, 2 (July 1945), 3-12; "lhe First Half 

Century of Brazilian History," Mid-America, 25 (Apr. 1943),91-120. Charles E. Nowell, "lhe Diseovery 01 Brazil - 

Aeeidental or Intentional?" HAHR, 16 (Aug. 1936).311-338; "lhe Freneh in SixteenthCentury Brazil," The Americas. 5 

(Apr. 1949),381-393; "Aleixo Gareia and the White King," HAHR, 26 (Nov. 1946),450-466.  

32 Herbert Heaton, "When a Royal Family Came to Ameriea," The Canadian Historical Association Reporl of  the Annual 

Meeting Heald aI Montreal May 25-26, 1939 (loronto, 1939;. pp. 48-60; "A Merehant Adventurer in Brazil," Journal of 

Economíc Historr. 6 (May 1946),1-23,  

33 Ruth Lapham Butler, "lomê de Souza, First Governor-General 01 Brazil, 1549-1553," Mídi-America, 24 (Oe!. 1942).229-

251; "Duarte da Costa. Seeond Governor-General 01 Brazil," Midí-Ameriea, 25 (July 1943), 163179; "Mem de Sã. 

lhird Gorvernor-General 01 Brazil, 1557-1572" Midi-America, 26 (July 1944),111-137. Jane Herriek, "lhe Reluetant 

Revolutionist: A Study 01 the Politiealldeas of Hipólito da Costa (1774-1823)." The Americas, 7 (Oe!. 1950), 171-181.  

34 Robert C. Smith, Jr., "lhe Arehteeture of João Frederieo Ludoviee and Some 01 his Comtemporaries at Lisbon, 1700-
1750" (Ph.D. Diss., Harvard, 1936). Appendix: Manoel da Silveira Soares Cardozo (1940); Alexander Marehant 

(1941)  
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rican Studies
35

. Marchant e Smith editaram coletâneas de artigos e um guia 

de arte da América Latina
36

 . Os três serviram de ponte entre o nascente 

interesse dos Estados Unidos pelo Brasil colonial, na década de 1930, e 

seu auge no fim da década de 1960 e 1970. O exemplo de Marchant 

provocaria inveja em muitos acadêmicos hoje: doutorado, publicações em 

editoras dos Estados Unidos, traduções e publicações em português e o 

reconhecimento como autor de um estudo clássico - tudo em três anos
37

 . 

Seu principal artigo sobre os donatários !ejeitou a interpretação destes 

primeiros empreendimentos como feudais, e enfatizou o aspecto capitalista 

dos primeiros anos de colonização. Seu artigo sobre os entrepostos 

brasileiros no comércio com a índia só recentemente foi revisto por Amaral 

Lapa por ter subestimado a importância da Bahia e de outros portos 

intermediários
38

 . O mais impressionante foi o fato de a tese e os artigos de 

Marcante terem se apoiado em fontes primárias e secundárias publicadas. 

Depois deste começo promissor, Marchant voltou seu talento para sucintas 

visões panorâmicas e edições coletivas de artigos.  

De 1938 a 1968, Robert Smith dominou a área que ele fez sua, isto é, 

a arte e a arquitetura de Portugal e do Brasil colonial. Sua obra definitiva 

The Art of Portugal, 1500 - 1800 (Londres, 1968) fez ressurgir e trouxe vida 

nova ao tema do barroco português e seu estudo sobre Aleijadinho 

diminuiu a visão eurocêntrica predominante na obra de Germain Bazin, 

Aleijadinho et Ia Sculpture Baroque au Brésil (Paris, 1963). Autor de cerca 

de quarenta livros publicados nos Estados Unidos, Portugal e Brasil, ele 

explorou desde os cenários esboçados por Frans Post, até aqueles da 

Amazônia setecentista, passando pelas moedas e pela arquitetura civil e 

religiosa das Minas colonial. Ele penetrou na história econômica com seu 

artigo sobre o armazenamento de pau-brasil em Recife, no final do século 

XVIII, e nos estudos urbanos ao comparar a urbanização e o 

desenvolvimento das cidades dos portugueses e espanhóis
39

.  

35 Smith editou a seção sobre arte brasileira, 1938-47 (Vols. 3-10) e 1952-62 (vols. 15-24); Marchant on Brazilian history, 

1941-49, (vols. 6-12); e Cardozo, 1950-57 (vols. 13-19).  

36 Marchant, ed., Proceedings ofthe International Colloquium on Luso-Brazilian Studies (Nashville, 1953), e com T. Lynn 
Smith, eds., Brazi/: Porlrat of Half a Continent(New York, 1951); Robert C Smith e Elizabeth Wilder, A Guide to the Art 

of Latin America (Washington, D.C., 1948).  

37 From Barter to Slavery: The Economic Relations of portuguese and Indians in the Settlement of Brazil, 15001580 

(Baltimore, 1942; reimpresso em 1966); Do Escambo à Escravidão (Brasiliana, 225; São Paulo, 1943). José Honório 

Rodrigues reconheceu a contribuição destes primeiros norte-americanos para a historiografia do Brasil em sua 

coleção Estudos Americanos de História do Brasil (Rio de Janeiro, 1967).  

38 Marchant, "Feudal and Capitalistic Elements in the Settlement of Brazil," HAHR, 22 (Aug 1942),493-512; para a mais 

recente clarificação da confusão e controvérsia, ver Harold B. Johnson, "The Donatary Captaincy in Perspective: 

Portuguese Backgrounds to the Settlement of Brazil," HAHR, 52 (May 1972), 203-214. Também Marchant, "Colonial 

Brazil as a Way Station for the portuguese India Fleets," The Geographical Review, 31 (July 1941), 454-465, e 

Roberto Amaral Lapa, A Bahia e a Carreira da fndia (São Paulo, 1968), pp. 4-12.  

39 Robert Chester Smith, Congonhas do Campo (Rio de Janeiro, 1973); "The Wood-Beach at Recife. A Contribuition to 

the Economic History of Brazil" e "More about the Wood-Beach at Recife," The Americas, 6 (Ocl. 1949), 215-233, e 10 

(July 1953), 75-78; "Colonial Towns of Spanish and portuguese America," Journal oflhe Society of Architectural 

Historians (Philadelphia) 14 (Dec. 1955), 3-12.  
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Manoel Cardozo apresentou o mais amplo espectro de interesses 

entre seus contemporâneos. Sua tese de doutorado, em 1939, deu início a 

uma série de artigos na metade da década seguinte, todos extensivamente 

documentados. As fontes primárias utilizadas pertenciam ao acervo do 

Arquivo Histórico Colonial ( hoje, Arquivo Histórico Ultramarino) e versavam 

sobre os aspectos sociais, administrativos e econômicos dos primeiros 

tempos das Minas Gerais. Os artigos abrangiam desde as Irmandades até 

os bandeirantes, passando por Azeredo Coutinho e pelo Iluminismo, 

versando também sobre os viajantes norte-americanos que estiveram no 

Brasil ao longo do século XIX. Todos eles demonstravam um interesse 

constante por bibliografia, arquivos, bibliotecas e publicação de 

documentos - reflexos do longo período como curador (hoje emérito) da 

Biblioteca Oliveira Lima. Longamente prometidos, foram o grande estudo 

sobre a consciência barroca e a biografia de Oliveira Lima. Até eles 

aparecerem, a reputação de Cardozo se baseou nos seus cuidadosos 

artigos e ensaios
40

 .  

A partir da década de 1940, tendo como momento decisivo as décadas 

de 50 e 60 e, finalmente, emergindo com força total nos anos 70, outras 

questões tiveram impacto decisivo na contribuição dos acadêmicos norte-

americanos à historiografia brasileira da colônia. Saliento três fatores que 

foram determinantes na quantidade e qualidade desta produção; Um foi o 

aparecimento, no período do pós-guerra, de revistas que aceitavam artigos 

sobre o Brasil colonial. À HAHR (1918) e MidAmerica (1918) se somaram 

The America (1944), Inter-American Review of Bibliografy (1951), Journal 

of Inter-American Studies and World Aftairs (1959), Luso-Brazilian 

Review(1964), Latin American Research Review (1965) e, de Londres, o 

Journal of Latin American Studies (1969). Artigos sobre o período colonial 

brasileiro começaram a aparecer mais especialmente nas revistas: Journal 

of Economic History (1941), Business History Review (1954), Journal of 

Social History (1967) e Journal of Urban History(1974), como também na 

respeitável Political Science Quartely (1886). A Catholic Historical Review, 

Jewish Social Studies, e Publica tions of the American Jewish Historical 

Societytiveram uma liderança mais definida, mas há uma tendência em 

direção às revistas de estudos comparativos, como a Compara tive Studies 

in Society and History, ou de  

40 Um dos escritos mais antigos de Cardozo, "Alguns Subsídios para a História da Cobrança do Quinto na Capitania das 

Minas Gerais até 1735," reimpresso (1938) no f Congresso da Hist6ria da Expansão Portuguesa no Mundo, 111' 

Secção (Lisbon, 1937). Artigos seminais estão em "The Collection of the Fifths in Brazil, 16951709," HAHR, 20 (Aug. 

1940),359-379; "The Guerra dos Emboabas, Civil War in Minas Gerais, 1708-1709," HAHR, 22 (May 1942), 479-492; 

"The Brazilian Gold Rush," The Americas, 3 (Oct. 1946), 137-160; "Azeredo Coutinho and the Intellectual Fermenl of 

his Times," in H. H. Keilh e S. F. Edwards, eds., Conflicl and Conlinuity in Brazifian Society(Columbia, 1969),72-103; 

"The Modernizatíon of Portugal and lhe Independence of Brazil," in • J. R. Russel-Wood, ed., From Colony 10 Nalion: 

Essays on lhe Independence of Brazil (Baltimore, 1975), 185-210.  
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outras revistas que podem até agora não se tornado veículos para os 

artigos de Brasil colônia, como journal of Negro History, Journal of the 

History of Ideas, Agricultural History, ou Journal of African History Estudos 

sobre a história colonial entraram no interior do santuário com o artigo de 

Stuart Schwartz na American History Review
41

 . Encorajador foi a 

disseminação de artigos de acadêmicos norte-americanos em revistas de 

língua portuguesa, publicadas no Brasil e no exterior, como a Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Studia, Revista de História, 

Revista de História de América, ou a francesa Caravelle.  

Um segundo fator deveu-se à expansão de uma nova geração de 

latino-americanistas. Atualmente existem onze centros nacionais de pes-

quisa em América Latina nos Estados Unidos com Título VI' . A Universi-

dade Internacional da Flórida e a Universidade de San Diego são centros 

de graduação para estudos em América Latina. Tais programas de 

capacitação abriram novos horizontes, como oportunidades para estudo da 

língua portuguesa, o crescimento de outras disciplinas que estimulam a 

interdisciplinaridade e as perspectivas de estudos comparados em América 

Latina. O último obstáculo aos estudos históricos sobre o Brasil foi 

removido com a injeção de fundos oriundos das Fundações Rockefeller, 

Ford, Tinker e Mellon, como também da Fullbright, Social Science 

Research Council, American Council of Learned Societes e a National 

Endowment for the Humanities
42

 .  

Um terceiro fator foi a criação de um "sentido de solidariedade", para 

usar as palavras de James Jameson, em 1918. A Conferência sobre 

América Latina foi organizada e oficialmente reconhecida pela AHA", em 

1928. Três décadas mais tarde, no encontro realizado em Agosto de 1959, 

em Sagamore, foi fundada Latin American Studies Association. Em 

resposta ao crescente interesse acadêmico pelo mundo luso-brasileiro 

organizou-se em Washington, D.C., em 1950, o primeiro Colóquio Luso-

Brasileiro e o sexto em 1966 em Harvard e Columbia. Os acadêmicos 

norte-americanos que escreveram sobre o Brasil colonial estão bem 

representados nas Atas do terceiro e quinto Colóquios realizados em 

Lisboa (1957), e Coimbra (1963)
43

. Seis dos artigos apresentados no 

Seminário sobre História Latino-Americana na Universidade da Carolina do 

Sul, em 1967, referiam-se à América Portuguesa antes de 1826. Uma  

41 Stuart B. Schwartz, "Indian Labor and New World Plantations: European Demands and Indian Responses in 

Northeastern Brazil," AHR, 83 (Feb. 1978),43-79,  

42 Em 1960, a SSRC e a ACLS criaram o Joint Committee on Latin American Studies. A Fundação Carnegie concedeu 

cento e noventa mil dólares para o Comitê, especialmente para a pesquisa de pós-doutorado no período de 1960-
1962.  

43 Alexander Marchant, ed., Proceedings of the International Colloquium on Luso-Brazilian Studies (Nashville, 1953); Luis 

Filipe Lindley Cintra, ed., Actas. 11I Coloquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, 2 vols.(Lisbon, 1959-60); 

Avelino de Jesus da Costa, ed., Actas. V Coloquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, 5 vols.(Coimbra, 1965-

68). Incluidos aí estão os estudiosos norte-americanos John A. Hotchins, George C. A. Boehrer, Mathias C. Kíemen, 

Bailey W. Diffie, e Lewis Hanke.  
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conferência abordando exclusivamente o período colonial teve lugar na 

Biblioteca Newberry em 1969, e serviu como fórum para a pesquisa então 

em andamento da geração de jovens acadêmicos norte-americanos para o 

início da organização dos temas de estudos sobre a América Portuguesa. 

Em 1972, um simpósio sobre as pré-condições e as causas do movimento 

de independência aconteceu na Johns Hopkins University. O aumento do 

interesse pelo tema do Brasil apareceu em conferências sobre a 

experiência do Novo Mundo: por exemplo "Iluminismo Iberoamericano", 

ocorrida na Universidade de Illinois, Urbana (1969)
44

 e em duas 

conferências (1970, 1972) sobre as populações de origem africana no 

Novo Mundo, uma focalizando o papel do liberto nas sociedades 

escravistas e a outra examinando o potencial das interpretações quanti-

tativas para o estudo da raça e da escravidão
45

 . Começou a se realizar um 

maior número de painéis sobre o Brasil colonial nos encontros da American 

Historical Association e, mais especificamente, na Latin American Studies 

Association.  

O aumento do interesse pelo Brasil colonial entre os estudiosos norte-

americanos manifestou-se através de teses de doutoramento e de artigos 

nas revistas acima mencionadas. Desde 1930, foram defendidas setenta e 

nove teses de doutorado nas universidades americanas que, no total, ou 

em parte, abordavam o período colonial. Tomando como referência as 

décadas, temos a seguinte composição: 1930 - 3; 19404; 1950 - 12; 1960 - 

15; 1970 - 39; 1980 a abril de 1985 - 6. Destas, apenas vinte e duas datam 

do período entre 1955 - 1979; e no quinquênio 1975 - 79, foram 23. 

Conclui-se que, se a produtividade dos anos 1980 - 84 é um indicativo 

(total de 6), não só o momento de auge da década de 1970 foi perdido, 

mas há um retorno ao nível dos anos 50. A dimensão do interesse pode 

ser avaliado pelo fato de que foram defendidas em 37 instituições 

diferentes. Longe de ser um fator positivo, isto revela a natureza individual 

da pesquisa em história do Brasil colonial. Não existe aí aprofundamento. 

Com exceção de Berkeley (8), Columbia (6), Universidade de New Yok (5) 

e Universidade do Texas, em Austin (5), nenhuma única universidade pode 

ser identificada como pólo de atração para os potenciais estudos em Brasil 

colonial. Nenhuma correla-  

44 Oauril Alden, ed., Colonial Roots of Modern Brazi/ (Berkeley, 1973); colaboradores são Francis Outra, Oavid Oavidson,  

Kenneth Maxwell, Stuart Schwartz, Colin MacLachlan e Harold B. Johnson, Jr. Russell-Wood, From Colony to Nation 

(Baltimore, 1975), incluindo ensaios dos seguintes autores: Stanley E. Hilton, Stuart Schwartz, Richard M. Morse, 

Manoel da Silveira Cardozo e Bradford Burns. A. Owen Aldridge, The Ibero-American En/ightenment (Urbana, 1971), 

com ensaios de Burns e Cardozo, que também, juntos com Bailey W. Oiffie, Oauril Alden, Alan Manchester e Harry 

Bernstein, contribuíram com Henry H. Keith e S.F. Edwards, Conflict and Continuily in Brazi/ian Society (Columbia, 

1969).  

45 Os artigos apresentados no Seminário da Johns Hopkins (1970) foram editados por Jack P. Greene, Neither s/ave nor 

free (Baltimore, 1972). O outro, ocorrido na Universidade de Rochester, em 1972, tiveram os papers editados por 

Stanley L. Engerman e Eugene Genovese, com o lftulo Race and S/avery in Weslern Hemisphere: Quantitative 

Studies (Princeton, 1975).  
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ção pode ser estabelecida entre a produção de teses de doutorado em 

Brasil colônia e os principais centros de pesquisa com Título VI46.  

Quadro I: Artigos sobre o Brasil colônia em revistas especializadas, 

1945-84, comparado com o número total de artigos publicados 

 HAHR THE AMERICAS  LBR LARR JLAS  

 Brasil Total Brasil Total Brasil Total Brasil Total Brasil Total Totais 

 Colôni
a 

 Colônia  Colôni
a 

 Colôni
a 

 Colôn
ia 

  

1945-49  4 57 10 108       14/165 

1950-54  O 54 6 90       6/144 

1955-59  2 36 4 100       6/136 
1960-64  4 62 4 74 O 15     8/151 

      (1964      

      somente)      

1965-69  2 75 4 84 1 65 1 44 O 7 8/275 

          (1969  

          soment

e) 
 

1970-74  8 88 3 106 4 75 1 53 1 59 17/381 

1975-79  4 79 5 127 3 101 O 50 3 64 15/421 

1980-84  2 76 7 91 4 81 2 54 1 77 16/379 

 26 527 43 780 12 337 4 201 5 207  

            
Número de autores não-americanos 5: 3: 5: o: 1, (respectivamente)  

O segundo indicador reside nos artigos publicados em revistas ori-

entadas para a história da América Latina, principalmente: Hispanic 

American Revíew, The Amerícas, Luso-Brazí/ian Revíew, Latin Amerícan 

Research Revíew, e Journa/ of Latín Amerícan Studies, que é publicada na 

Inglaterra, mas na qual as contribuições dos acadêmicos norte-americanos 

são freqüentes (Ouadro I). Nas três primeiras revistas, os artigos sobre o 

período colonial brasileiro representam 4,9% do total. Os anos 1945-84 

assistiram a um total de oitenta e um artigos, dos quais quarenta e três 

saíram em The Americas. Se nos voltarmos para a HAHR, durante o auge 

da década de 1970, o Brasil ficou em segundo lugar (29), abaixo somente 

do México (71), de um total de artigos (261) sobre o período colonial. Para 

o México, o número aumenta modestamente (34 para 37), no segundo 

quinquênio, mas para o Brasil há um declínio de 18 para 11. Para o Brasil, 

artigos sobre o período colonial permaneceram em número quase 

semelhante para o período pós-independência, o século XIX e o século XX 

(1971-75 foram: 6 pós-independência, 30 século XIX, 19 - século XX; e 

entre julho de 1975 a junho de 1980: foram respectivamente 14, 24 e 21). O 

total de artigos sobre o Brasil para os  

46 São as seguintes: UC-Berckeley and Standford; UCLA; Univ. of Florida; Univ. of Illinois and Univ. of Chicago; Univ. of 

Kansas; Univ. of New Mexico and New Mexico State University; Univ. of Pittsburgh and Cornell; Univ. of Texas; 

Tulane; Univ. of Wisconsin; Yale.  
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dois quinqüênios foram 73 e 69, respectivamente. Nos artigos publicados 

sobre o Brasil colonial há uma queda de 7 para os anos 1970-74, e 4 nos 

anos 1975-79. Isto reflete uma diminuição de 45 para 34 no conjunto de 

artigos sobre América Latina. Este quadro para o período colonial se repete 

para os demais períodos da história do Brasil ( 1971-75 foram: 1 - pós-

independência, 7 - século XIX e 2 - século XX; já para o período posterior, 

1976-80 foram: 2 - pós-independência, 6 - século XIX e 3 - século XX), que 

permaneceram no mesmo nível, mas para a América Latina como um todo 

houve um aumento do interesse pelo período pós-independência
47

.  

A produtividade dos acadêmicos norte-americanos e as contribuições 

para a historiografia do período colonial brasileiro durante meio século, 

1935-85, não têm sido extraordinária. Foram superadas a falta de tradição 

histórica anterior a 1930, as barreiras da língua, as saudades dos Estados 

Unidos e a ausência de laços afetivos, políticos, sociais e econômicos com 

a América Inglesa - que não podem ser comparados aos que existem entre 

a América hispânica e as populações de origem hispânica na região da 

fronteira americana. Mas a euforia precisa ser matizada com um certo 

cuidado. Primeiramente, como o quadro para 1980-84 indica, não só o 

número de teses e de artigos não se manteve nos mesmos níveis da 

década de 1970, como também houve uma séria erosão. Em segundo 

lugar, surpreendemente, poucos doutorados foram publicados - pela minha 

conta dez - representando a perda da oportunidade de disseminar os 

resultados da pesquisa
48

. Tendo em vista a natureza da profissão e a 

irregularidade da importância dada à publicação, esta é uma questão que 

os orientadores deveriam - sem negar a integridade intelectual do campo 

dissertativo - colocar a si próprios: será o produto final publicado? Em 

razão desta lacuna, recém-doutores têm se voltado para as revistas como 

veículo para divulgar seus trabalhos. Alguns artigos consistem na 

adaptação de um capítulo de tese, porém, cada vez mais, os recém-

doutores - na necessidade de publicar  

47 Cinco anos de análise estão HAHR, 55 (Nov. 1975),857-858; 60 (Nov. 1980),749-750.  

48 Para o propósito deste artigo eu não inclui as edições e publicações da University Microfilm. Alan K. Manchester, 

British Preeminence in Brazi/: Its Rise and Decline (Chapel Hill, 1933); Alexander Marchant, From Barter to Slavery: 

The Economic Relations of Portuguese and Indians in the Settlement of Brazi/, 1500-1580 (Baltimore, 1942); Richard 

P. Momsen, Jr., Routes over the Serra do Mar: The Evolution of Transportation in the High-Iands of Rio de Janeiro 

and São Paulo (Rio de Janeiro, 1964); Oauril Alden, Royal Government in Colonial Brazil with Special Relerence to 

the Administrtion of the Marquis 01 Lavradio, Viceror, 1769-1779 (Berkeley, 1968); Billy Jaynes Chandler, The 

Feitosas and the Sertão dos Inhamuns: The History of a Family and a Community in Northeast Brazil, 1700-1930 

(Gainesville, 1972); Kenneth Maxwell, Conflicts and Conspiracies:  

Brazi/ and Portugal, 1750-1808 (Cambridge, 1973); Stuart B. Schwarzt, Sovereignty and Society in Colonial Brazi/: 
The High Court of Bahia and Its Judges, 1609-1751 (Berkeley, 1973); Roberta Marx Oelson, New Towns in Colonial 

Brazi/: Spatial and Social Planning olthe Eighteenth Century(Ann Arbor, 1979); Mathias C. Kiemen, The Indian Policy 

01 Portugal in the Amazon Region, 1614-1693 (Washington, O.C., 1954); William Joel Simon, Scientific Conditions in 

the Portuguese Overseas Territories (1783-1808): The Role 01 Lisbon in The Intelfectual-Scientific Community of the 

Late Eiglheenth Century(Lisbon, 1983); Kit Sims Taylor publicou sua tese como Sugar and the Underdevelopment 01 

Northeastern Brazil, 1500-1970 (Gainesville, 1978), da qual quatro capítulos abordam o período colonial.  
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uma tese da qual muitas vezes depende o emprego ou a promoção na 

carreira - tendem a sintetizar, em um ou dois artigos, as conclusões e as 

interpretações de toda uma tese. O estudo sobre a estrada para o oeste, a 

Guaporé-Mamoré-Madeira (535 páginas), viu-se reduzido a 45 páginas de 

artigo. Outros exemplos são o estudo de David Tengwall sobre o papel do 

sargento-mor em Portugal e no Brasil, a tese de Patrícia Mulvey sobre as 

irmandades de negros e o fascinante estudo de James Goodyear sobre a 

relação entre o aparecimento das doenças tropicais como conceito cultural 

e a herança sócio-cultural do colonialismo do Império português
49

. Um 

último aspecto sobre as revistas merece comentário. Se por um lado, é 

encorajador constatar que elas servem para lançar luz sobre um largo 

número de estudiosos que realizam seus trabalhos de forma individual, por 

outro, é desanimador reconhecer que o que predomina são um ou dois 

artigos por autor. Uma repercussão ineficiente tem causado a perda para a 

profissão de estudiosos como Patricia Aufderheide, David Davidson, John 

Kennedy, Arnold Kessler e Susan Soeiro. Esta situação é ilustrada pelo 

fato de que, nos últimos cinquenta anos, os autores norte-americanos com 

mais de doze contribuições para a historiografia do Brasil colonial não 

chegam a dez.  

A falta de aprofundamento pode também ser ilustrada pelo fato de que 

as monografias sobre o período colonial brasileiro mal conseguem 

preencher a prateleira de uma estante. Em nenhuma parte, esta escassez 

é mais evidente do que em relação às histórias gerais. De quatro destas 

histórias escritas por estudiosos americanos, apenas uma - de autoria de 

um sociólogo - é dedicada exclusivamente ao período colonial. Justificando 

uma abordagem comparativa, inspirada na metodologia de Durkheim, que 

persegue um único problema através de suas variações, James Lang 

escolheu como unidade social o Império português na América. O ponto 

central de sua tese é a formação de uma economia de exportação 

controlada pela Coroa portuguesa, que tirou vantagens do 

desenvolvimento do Brasil sem incorrer nos custos de uma burocracia 

complexa. Esta relação de dependência era política, espiritual e eco-

nômica, e mudou ao longo do tempo. Lang não é tão bem-sucedido 

quando tenta traçar as implicações sociais por trás desta economia de 

exportação. Usando fontes secundárias, o autor teve êxito ao situar o 

Brasil no interior de um contexto internacional. Rollie Poppino e Bradford 

Burns fizeram uma análise ampla do período colonial. O primeiro autor  

49 David M. Davidson. "How the Brazilian West Was Won: Freelance and State on the Mato Grosso Frontier, 17371752," 

in Alden, ed., Colonial Roots, pp. 61-106; David lengwall, "A Study in Military Leadership: lhe Sargento Mor in the 

Portuguese South Atlantic Empire," The Americas, 40 (July 1983), 73-94; Patricia Mulvey, "SI ave Fraternities in 

Brazil: lhe Rule in Colonial Society," The Americas, 30 (July, 1982),39-68; James D. Goodyear, "lhe Sugar 

Connection: A New Perspective on the History 01 Yellow Fever," Bulletin of the History of the Medicine, 52 (1978), 5-

21; e "Medical lhought and Slavery in Colonial Brazil," Luso-Brazi/ian Review(lorthcoming) ..  
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conduz o leitor a um tour pelo novo mundo nos trópicos: índios, africanos, 

europeus; trocas culturais; a natureza cíclica da economia brasileira. Burns 

enfoca o período pós-independência, mas se ele envolve o leitor no mesmo 

nível de Poppino, salienta por sua vez o amálgama social, a evolução 

política e as flutuações econômicas. O quarto volume, intitulado, Brazil: 

From Colony to World Power, de Donald Worcester, trata do período colonial 

e põe em cena os movimentos de proto-independência e independência. O 

trabalho de síntese de James Lockhart e Stuart Schwartz, Early Latin 

America.: A History of Colonial Spanish America and Brazil (1983) se tornou 

importante referência para os autores que se seguiram. Os marcos deste 

trabalho se assentam no exame do fenômeno compartilhado por 

portugueses e espanhóis na Península Ibérica e, mais tarde, dos períodos 

da proto-independência e pós-independência. As mudanças econômicas e 

políticas não encontraram contrapartida nas sociedades, que preservaram 

muitas das características coloniais. Os quatro capítulos específicos sobre 

o Brasil - as fases do pau-brasil e da cana-de-açúcar, a geopolítica das 

fronteiras da colônia, e o século XVIII caracterizado pela mineração, pelo 

absolutismo real e pelas reformas pombalinas - servem como um fórum 

para a análise de todos os aspectos da sociedade colonial. Este é um 

quadro amplo que recobre uma vasta extensão espacial e temporal, e 

Schwartz situou a experiência brasileira não somente no contexto da 

América Latina, mas também do sistema mundial
50

 . Seria louvável que a 

editora da Universidade de Cambrigde publicasse num único volume todos 

os ensaios sobre o Brasil colonial que apareceram no Cambridge History of 

Latin America (2 vols., 1984), pois certamente tal volume se tornaria, num 

futuro próximo, um texto básico e fundamental.  

Uma menção deve ser feita às coleções de ensaios originados de 

simpósios. A estes deveria ser acrescentada a valiosa coleção de ensaios 

sobre historiografia brasileira de autores locais dos séculos XIX e XX, 

organizada por Bradford Burns
51

. Burns deu também uma importante 

contribuição ao traduzir documentos relativos à história brasileira, que 

foram reunidos por Richard Morse, tradutor dos escritos sobre os ban-

deirantes, e Ruth E. Jones, que traduziu o elogio fúnebre de Juan Lopes 

Sierra da autoria de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça -  

50 James Lang. portuguese Brazi/: The King's Plantation (New York. 1979); Rollie E. Poppino, Brazil: The Land and 

People (Oxford 1968; 2d ed., New York 1973); E. Bradford Burns, A History of Brazil (New York, 1970); Donald C. 

Worcester, Brazi/: From Colony to World Power (New York. 1973); James Lokhart and Stuart B. Schwartz, Early Latin 

America: A History of Colonial $panish America and Brazi/ (Cambridge. 1983).  

51 E. Bradford Burns, ed., Perspeclives on Brazilian History(New York. 1967). Outros trabalhos norte-americanos a 

respeito das interpretações dos historiadores brasileiros do século XIX estão Stuart B. Schwartz "Francisco Adolfo de 

Varnhagen: Diplomat, Patriot, Historian", HAHR, 47 (Maio 1967), 185-202, e dois ensaios sobre Capistrano de Abreu 
escritos por Robert Comad, Revista de História de América, 59 (Jan.-June 1965),149164, e Katherine Fringer, 

Journal of Inter-American Studies and World Affairs. 13 (Apr. 1971),258-278.  

[NT] - em francês no original. Mentalités: mentalidades  
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estudo que abre uma janela sobre as mentalités' e os costumes da Amé-

rica barroca
52

. Na tradução de textos históricos, os estudiosos norte-

americanos foram precedidos pelos ingleses: William Brooks Greenlee, 

Bertram Lee, Charles E. Nowell, Paula Spurlin Paige, e Donald Weinstein 

prestaram um grande serviço aos estudiosos norte-americanos
53

 . Final-

mente, a homenagem deveria ser rendida a Alfred Knopf, que tomou como 

missão a disseminação do conhecimento sobre o Brasil nos Estados 

Unidos, através de traduções, tornando disponível aos estudantes, através 

das séries Borzoi, as fontes da história brasileira. O tradutor e o editor de 

Casa Grande & Senzala (Rio de Janeiro, 1933), Samuel Putnam e Knopf, 

respectivamente, apresentaram aos leitores norte-americanos o que, para 

muitos, ainda é o único livro prontamente identificado à história brasileira, 

inclusive pelos brasileiros, e que veio a ser pedra angular e inaugurou o 

campo de discussão sobre a escravidão e as relações raciais, entre os 

estudiosos americanos, durante quatro décadas
54

.  

A terceira parte deste artigo, a saber as tendências, os pontos fracos e 

fortes da contribuição norte-americana à historiografia do período colonial 

brasileiro, pode ser expressa no contexto de três desenvolvimentos dos 

estudos históricos em geral, que coincidem exatamente com a onda de 

interesse pela América Portuguesa que se espraiou pela historiografia 

norte-americana. O primeiro é a interdisciplinaridade entre as ciências 

sociais e a história, no que diz respeito às novas metodologias, estratégias 

de pesquisa, uso de fontes e direção da problemática de investigação. O 

segundo diz respeito à expansão dos campos de investigação na história 

social e o aumento do número de historiadores soci-  

52 Burns, ed., A Oocumentary Historyof Brazil (New York, 1966). Veja também seu "Introduction to the Brazilian Jesuit 

Letters," Mid-Ameriea, 44 (July 1962), 172-186 e extratos no "The Sixteenth Century Jesuit Letters 01 Brazil," 

Historical Reeords and Studies (New York), 49 (1962), 57-76. Riehard M. Morse, ed., The Bandeirantes: The 

Historical Role of the Brazilian Pathtinders (New York, 1965); Stuart B. Schwartz, ed., A Governar and His Image in 

Baroque Brazi/: The Funera/ Eulogy of Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça by Juan Lopes Sierra, trans. 

Ruth E. Jones (Minneapolis, 1979).  

53 William Brooks Greenlee, ed., The Voyage of Pedra Álvarez Cabral to Brazi/ and India from Contemporary Ooeuments 

and Narratives (London, 1938); Donald Weinstein editou e comentou Ambassador from Veniee:  
Pietro Pasqualigo in Lisbon, 1501 (Minesota, 1960); Antonio Pigaletta, The Voyage of Magellan: The Journal of 

Antonio Pigaffeta, trans. by Paula Spurlling Paige (Englewood Cliffs, 1969); José Toribio Medina, The Oiscover of the 

Amazon Aceording to the Aeeount of Friar Gaspar and Other Oocuments, trans by Bertran E. Lee. (New York,1934).  

54 Gilberto Freyre, The Masters and the S/aves: A Study in the Oeve/opment of Brazi/ian Civi/ization. Trad. de Samuel 

Putnam a partir da 4a. edição (New York, 1946; segunda edição inglesa, revisada, 1956). Uma edição resumida, 

também publicada por Knopl, apareceu em 1964. Ver também Freyre, Brazil: An Interpretation publicada por A. A. 

Knopl em 1945. As séries Borzoi estão em Burns, A Oocumentary History, R. A. Humphreys e John Lynch, The 

Origins of the Latin American Revofutions, 1808-1826; Richard Morse, The Bandeirantes; Charles Wagley, Amazon 

Town: The Expu/sion of the Jesuits from Latin America, publicado por Magnus Mêirner. A tradução de Moyses 

Vellinho para Capitania d'el Rei [Brazil South] introduz os leitores norteamericanos na expansão do sudeste do Brasil 

português, traduzido por Linton Lomas Barrett e Marie Mac David Barrett (New York, 1968). Ver também o Borzoi 

Reader in Latin American History, 2 volumes (New York, 1972), editado por Helen Delpar. Valioso para a 

compreensão da contribuição portuguesa para o desenvolvimento intelectual do Brasil é o livro de João Cruz Costa, 

A History 01 Ideas in Brazil, traduzido por Suzette Macedo (Berkeley, 1964), que, enlocando os anos de 1868-89, tem 

grande importância para o período colonial.  
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ais. O terceiro é o florescimento do campo da história comparada, isto é, a 

comparação sistemática dos aspectos de duas ou mais sociedades 

escolhidas pelas diferentes regiões geográficas, como é feito na história da 

literatura.  

Em sua introdução ao primeiro volume de Handbook of Latin American 

Studies (1935), Lewis Hanke afirmou que a América Latina era um campo 

ideal para estudo porque "as divisões acadêmicas convencionais" poderiam 

ser aí ignoradas, de modo a se desprezar as barreiras entre elas
55

. Para o 

Brasil colonial, esta influência tem sido notadamente menos pronunciada do 

que no caso da América Espanhola. Em contraste com o interesse, 

imediato e continuado, pela arqueologia pré-colombiana na América 

Espanhola, a arqueologia do Brasil pré-cabralino desenvolve-se muito 

lentamente. Os três principais arqueólogos norte-americanos, Betty 

Meggers, Clifford Evans e Helen Palmatary, exploraram a Amazônia, 

Amapá, e o baixo Tapajós. Betty Mengers e Clifford Evans estãó 

conscientes daquilo que eles chamam de "resultado histórico" do contato 

europeu. Palmatary colocou a questão específica se foram os portugueses 

que introduziram o cachimbo arredondado, na região do Tapajós. 

Infelizmente, poucos historiadores - uma exceção é David Sweet em sua 

dissertação sobre os vales dos rios Negro e Solimões desenvolveram 

pesquisas sobre estas regiões e muitas questões permanecem ainda sem 

resposta. A virtual ausência de uma arqueologia do período colonial 

excluiu, até agora, uma colaboração que poderia ser bastante promissora 

entre arqueólogos e historiadores
56

. Do mesmo modo, não se explorou 

ainda a possibilidade de formular interpretações a um só tempo 

antropológicas e históricas para o estudo das comunidades da época 

colonial. Aqui novamente, as análises antropológicas de Charles Wagley, 

sobre o Tenetehara e Tapirape e sua etnologia do parentesco Gê; os de 

Robert Lowie, sobre os grupos lingüísticos Cariri, Tarairiu, Timbira e Bororó; 

os de Curt Nimuendajú, que durante quarenta anos pesquisou os Gê, sob 

os auspícios do Departamento de Antropologia da Universidade da 

Califórnia, revelam o quanto estes antropólogos estão fortemente 

convencidos da importância de uma abordagem histó-  

55 Handbaak af Latin American Studies, vol1 (Cambridge, Mass., 1936), p. xiii  
56 Evans e Meggers completaram sua dissertações em Columbia em 1950 e 1952, respectivamente, e colaboraram com 

o Archea/agica/ atthe Mauth afthe Amazan (Washington, D.C., 1957). Ver também Meggers, "The Archeology of the 

Amazon Basin", in Julian H. Steward, ed., Handbaak af Sauth American /ndians, 7 vols. (Washington, D. C, 1946-

59), 111, 149-166. Palmatary, "The Archeology of the Lower Tapajós Valley, Brazil", in Transactians af the American 

Phi/asaphica/ Saciety, 50: pt.3 (1960), 1-243 Cerâmica da região de Altamira, ao longo da Transamazõnica, coletada 

por Nigel Smith (1972-74) foi discutida por Warren DeBoer em E/Oarada (the Museum of Anthropology of the 

University of Northern Colorado, Greeley), 2:2 (Julho, 1977), 1-9. A perspectiva mais ampla sugerida por Alan Lyle 

Bryan, Ear/y Man in America from a Circum-Pacific Perspective (Edmonton, 1978) não abrange o Brasil. David 

Graham Sweet, Appendix (1974). Ver também Meggers, "Environment and Culture in Amazonia" in Charles Wagley,  

ed., Man in the Amazan (Gainesville, 1974), pp. 91110.  
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rica
57

. Um outro antropólogo, David Maybury-Lewis, modificou conside-

ravelmente a etnografia de Nimuendajú e destruiu o velho mito de que os 

Tapuia do Brasil central seriam culturalmente inferiores aos Tupi do Iito-

ra1
58

. Se os historiadores norte-americanos não responderam ao desafio 

de escrever sobre os povos indígenas do período colonial, eles têm, por 

outro lado, examinado tanto a legislação portuguesa relativa aos índios, 

quanto o trabalho indígena
59

 .  

Em relação aos estudos sobre os africanos no Brasil colonial, os 

rumos das pesquisas foram estabelecidos não por historiadores, mas sim 

por sociólogos e antropólogos. Gilberto Freyre, orientado em Baylor, mais 

especificamente em Columbia, por Franz Boas, encontrou prontamente um 

admirador em Percy Alvin Martin. A visão de Freyre sobre raça e a 

sociedade da plantation foi decisiva para o debate historiográfico nos 

Estados Unidos, nos trinta anos seguintes. Em meados da década de 

trinta, os antropólogos Melville e Frances Herskovits deram início às suas 

pesquisas sobre as populações de origem africana no Brasil. Con-

temporâneo deles, o sociólogo Donald Pierson, da Universidade de Chi-

cago, investigou os contatos culturais e raciais na Bahia. Duas décadas 

depois, o francês Roger Bastide escreveria o seu estudo clássico sobre as 

religiões africanas. Mais recentemente, sociólogos de São Paulo (Florestan 

Fernandes, Octavio lanni e Fernando Henrique Cardoso) situaram temas 

contemporâneos em seus contextos históricos. Nos Estados Unidos, o 

antropológo Marvin Harris incorporou o caso brasileiro em seu estudo geral 

sobre raça nas Américas
60

. Enquanto os estudiosos norteamericanos 

escreveram muito mais sobre as relações raciais e a escravidão, existem 

poucos estudos históricos (sem falar dos interdisciplinares) sobre as 

comunidades, o parentesco, as religiões, as estruturas familiares, a 

organização social e a cultura das populações africanas. Uma  

57 Charles Wagley, Welcome of Tears: The Tapirape Indians of central Brazi/ (New York, 1977); lalta texto Charles 

Wagley and Eduardo Galvão, The Tenetehara Indians of Brazi/: A Culture In Transition (New York, 1949); Robert 

Lowie, "The Cariri," "The Tarairiu," "The Northwestern and Central Gê," "The Southern Cayap6," "The Boror6," todos 

in Steward, ed., The Handbook Of Southern Indians, vol. 1. Curt Nimuendajú, The Eastern Timbira, trans. by Robert 

W. Lowie (Berkeley, 1946), The Serente, trans. by Lowie (Los Angeles, 1942).  

58 David Maybury-Lewis, ed., oialetical Societies, The Gê and Bororá of Central Brazi/ (Cambridge, 1879).  

59 A exceção é o inglês John Hemming, Red Gold: The Conquest of the Brazilian Indians (Cambridge, 1978). A 

contribuição acadêmica norte-americana sobre legislação, em acréscimo à de Mathias Kiemen (citado no n. 77) é: 
Dauril Alden, "Black Robes versus White Settlers: The Struggle lor 'Freedom 01 the Indians' in Colonial Brazil", in 

Howard Peckham e Charles Gibson, ed., Attítudes of Colonial Powers toward the Amerícan Indian (Salt Lake City, 

1969). O trabalho iridigena recebeu uma excelente análise de Stuart Schwartz, "Indian Labor and New World 

Plantations: European Demands and Indian Responses in Northeastern Brazil", American Historícal Review, 83 (Feb. 

1978),43-79, e os ensaios de Colin MacLachlan sobre o Diretorado Indígena in The Americas, 28 (Abril, 1972),357-

387, e Alden, Colonial Roots, pp. 199-230. Ver também Alden, "Indian versus Black Slavery in the State of Maranhão 

During lhe Seventeenth and Eighteenlh Centuries", Bibliotheca Americana, 1, (Janeiro 1983), 91-142.  

60 Patterns Of Race in the Americas (New York, 1964); Herskovits, The Myth ofthe Negro Past (New York, 1941) inter 

alia; sua contribuição mais antiga aconteceu no primeiro Congresso Afro-Brasileiro em Recife. Herskovits e Pierson 

fizeram contribuições no segundo congresso, ocorrido na Bahia, e Pierson apresentou as conclusões de seu trabalho 

em Salvador, Junho 1935-Março 1937, em HLAS (1935),235 e (1940), pp. 463-470, e "The Negro in Bahia, Brazil", 

American Sociological Review, 4 (Agosto, 1939),524-533.  
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exceção notável e bem-vinda consiste no trabalho de Robert Kent e Stuart 
B. Schwartz sobre sistemas políticos, forma de governo e organização 
social dos quilombos. Este último estabeleceu um trabalho frutífero de 
cooperação com o antropólogo Stephen Gudeman, e disso resultou uma 
abordagem interdiciplinar, a partir do exame dos dados históricos (264 
registros batismais, em quatro paróquias do Recôncavo Baiano), que os 
levou a concluir que não existe evidência de que o sistema de compadrio 
reforçasse a relação senhor-escravo, no regime escravocrata da Bahia 
colonial,

61
 .  

Técnicas emprestadas da história econômica e social tiveram grande 

impacto sobre a contribuição norte-americana à história do Brasil colonial; 

porém, aqui novamente, num grau muito inferior - em termos de 

refinamento e aplicação - à América Espanhola. Um resultado imediato 

consistiu em olhar para além das fontes "tradicionais" da história colonial 

brasileira, como por exemplo, a correspondência real e os editos 

governamentais, em direção aos arquivos notariais, paroquiais, judiciários, 

testamentários, inventariais e informações censitárias. Além disso, em vez 

de se restringirem às coleções manuscritas de Lisboa, Rio de Janeiro, ou 

aos arquivos públicos, os pesquisadores estão se voltando para os 

arquivos distritais e regionais, ou mesmo para os arquivos fora do universo 

luso-brasileiro, como a Biblioteque Nationale, o Vaticano, Simancas e o 

Archivo General das Indias. O emprego de novas fontes e novas 

abordagens metodológicas pode ser ilustrado pelo recurso pioneiro (para o 

Brasil), por parte de Schwartz, da prosopografia, em seu estudo sobre os 

desembargadores da alta Corte da Bahia. Tanto a sofisticação da análise, 

quanto a interpretação, permitiram-no ultrapassar o individual, em direção a 

uma amostragem da carreira, de modo a delinear todo um processo social. 

Frank Colson também emprega esta abordagem para analisar a força e a 

vulnerabilidade das famílias paulistas, cujas fortunas são rastreadas até a 

década de 1750, as quais viriam depois a dominar a política, a economia e 

a sociedade brasileira. Rae Flory, investigando a sociedade baiana, 

também empregou técnicas de biografia coletiva e de estudo de caso 

representativo
62

 . Schwartz e Flory usaram registros notariais, o primeiro 

com sucesso notável no estudo das práticas de manumissão - tema e 

técnica seguidas por James Kiernan, para o final do período colonial em 

Parati. Elizabeth Kuznesof e Alida Metcalf lançaram mão de uma 

combinação similar de fontes, a  

61 R. K. Kent, "Palmares: Na Alrica State in Brazil," Journal of Social History, 6 (1965), 161-175; Schwartz, "Buraco de 

Tatú: The Destruction 01 a Bahián Quilombo," Verhandlungen des XXXVllllnternationa/en Amerikanistenkongressen, 

1II (1971), 429-438. - O texto sobre apadrinhamento loi apresentado no encontro anual da American Historical 

Association in Washington, D. C., 1980.  

62 Schwartz. Sovereignty and Society in Colonial Brazi/. que pesquisou em 27 arquivos de quatro países. Veja Appendix: 

Colson (1979); Dell Flory (1978).  
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primeira em seu estudo do impacto sobre a estrutura familiar do processo 

de transição da produção doméstica de subsistência para a produção 

voltada ao mercado de troca, em São Paulo, de 1765 a 1836; a última, em 

sua análise das "estratégias de sobrevivência" desenvolvidas pelas 

famílias no Parnaíba, 1720-1820
63

.  

Abordagens quantitativas, apesar da condenação de Richard Morse, 

estimularam o emprego inovador das fontes
64

. Muitas delas focalizaram o 

comércio de escravos e a população de origem africana no período colonial 

brasileiro. Estatísticas referentes ao comércio de escravos foram objeto de 

estudo por parte de Herbert Klein e Philip D. Curtin (e sucessores deste 

último)
65

. Os estudos demográficos de Mary Karasch, para a cidade do Rio 

de Janeiro, ampliaram o nosso entendimento acerca da composição da 

população negra, as suas taxas de mortalidade e as práticas de 

manumissão. O estudo proposto por Richard Graham, a partir de um 

inventário de 1.347 escravos da Fazenda Santa Cruz, modificou nossa 

visão da estrutura e estabilidade familiar e das faixas etárias de 

casamento. A análise demográfica detalhada de Donald Ramos, para 

Minas Gerais, do final do século XVIII ao século XIX, forneceu dados tanto 

sobre a estrutura e o tamanho das famílias e domicílios, quanto sobre a 

idade, ocupação e estados sexual, marital e racial. Seus resultados 

modificaram o quadro tradicional da família brasileira, vista como patriarcal 

e numerosa
66

. Estudos demográficos gerais para o período colonial ainda 

se limitam ao exame preliminar de Dauril Alden, apesar de uma nova e 

interessante colaboração, que juntou o economista Thomas W. Merrick e o 

demógrafo Douglas H. Graham. Suas observações sobre as tendências do 

crescimento populacional e os aspectos demográficos da escravidão são 

de interesse para os historiadores do Brasil colonial, apesar de a ênfase 

recair sobre o final deste período
67

 . A inexistência de  

63 Schwartz. "The Manumission of SI aves in Colonial Brazil: Bahia, 1684-1745," HAHR, 54 (Nov. 1974),603-635.  

Appendix: Kiernan (1976); Kuznesof (1976) e o mais recente artigo em Camparative Studies in Soeiet)i and History, 

22 (Jan. 1980),78-108; veja Appendix: Metcalf (1983).  

64 "The Strange Career of 'Latin American Studies,''' Annals of Ameriean Aeademy of Politieal and Social Seienee, 356 

(1964).106-112. "The Care of Grooming of Latin American Histarians, ar: Stop the Computers, I Want Get Off," in 

Stanley R. Ross, ed., Latin Ameriea in Trasition: Problems in Training and Researeh (Albani, 1970), pp.27-40.  

65 Philip D Curtin, The Atiantie Slave Trade: A Census (Madison, 1969) e "Measuring the Atlantic Slave Trade," Stanley L. 

Engerman and Eugene Genovese, eds .• Raee and Slavery in the Western Hemisphere: Qualitative Studies 

(Princeton, 1975), pp. 107-128; Herbert Klein, The Middle Passage: Camparative Studies in the Atlantie Slave Trade 

(Princeton, 1978); Klein, "The Portuguese Slave Trade from Angola in the Eighteenth Century," The Journal of 

Eeanomie Histary, 32 (Dec. 1972),894-918, e "The Trade in Africa Slaves to the Rio de Janeiro, 1759-1811: 
Estimates of Martality and patterns 01 Voyages," Journal of Afriean History, 10 (1969), 533-549.  

66 Appendix: Karasch (1972); Ricard Graham, "Slaves Families on a Rural Estate 01 Colonial Brazil," Journal af Social 

History, 9 (Spring, 1976), 382-402. Donald Ramos, "Mariage and the Family in Colonial Vila Rica," HAHR, 55 (May 

1975), 200-225; "Vila. Rica: Prolile 01 a Colonial Brazilian Urban Cenler," The Amerieas, 35 (Apr. 1979),495-526; 

"City and Country: The Family in Minas Gerais, 1804-1838," Jaurnal af Famly Histary, 3 (Winter 1978).361-375.  

67 Dauril Auden, "The Population 01 Brazil in lhe Late Eighteenth Century: A Preliminary Survey," HAHR, 43 (May 1-963), 

173-205; Thomas W. Merrick and Douglas H. Graham, Population and Eeonomie Oevelopment in Brazil: 1800 to the 

Present (Baltimore, 1979).  
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informações de natureza censitária, para o que Frédéric Mauro se refere como 

o período "proto-estatístico", constituiu um sério obstáculo à pesquisa 

demográfica no Brasil colonial. Algumas incursões estão sendo feitas por 

estudiosos franceses ou por aqueles que estudaram na França, como Maria 

Luíza Marcílio
68

. Em breve, deverão estar disponíveis os dados sobre 

mortalidade, fertilidade, doença e taxas de crescimento populacional- e toda 

uma nova dimensão poderá ser acrescentada aos estudos das mulheres na 

colônia - para citar um objeto tradicionalmente negligenciado, sejam elas 

brancas ou negras. Um ramo da história quantitativa, a lexiconometria, tão 

competentemente empregada por Daniel Teysseire, em sua análise do 

vocabulário da literatura de panfleto durante a Conspiração dos Alfaiates, em 

1798, ainda não encontrou adeptos nos Estados Unidos.  

O interesse crescente dos economistas pela história colonial, em busca 

das raízes estruturais do atraso econômico, teve pouca repercussão na 

historiografia brasileira. Os estudos seminais de Dauril Alden sobre os 

diferentes aspectos da economia colonial são únicos. Dois de seus estudos, de 

significado particular por causa da riqueza de dados quantificáveis, são: o 

estudo sobre a produção de cacau na Amazônia e o mais recente sobre a 

produção de açúcar das fazendas jesuíticas, no século XVII e na primeira 

metade do século XVIII. Este segundo funciona como uma peça que se integra 

ao estudo de Schwartz sobre a produção, a renda e as despesas dos 

engenhos de açúcar dos beneditinos na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

Até onde sei, a única pessoa examinar o modelo econômico do Brasil colonial 

é Mattew Edel sobre o investimento holandês no Brasil e no Caribe. David 

Denslow também adotou uma abordagem econômica para o tratamento dos 

escravos em Cuba e no Brasil. Uma contribuição significativa foi dada por 

Harold Johnson. A partir de 15.000 preços individuais, ele reconstruiu uma 

série para dezoito mercadorias, no Rio de Janeiro, entre 1760 e 1820, e 

percebeu a existência, na região, de uma economia dual e não apenas de 

subsistência. Mesmo Johnson, todavia, não poderia superar o problema de 

que, recuperar com exatidão os valores de tais preços, esbarra nos limites 

impostos pela ausência de uma história monetária completa, que leve em 

conta tanto o crédito, quanto o montante em circulação
69

.  

68 Maria Luíza Marcílio, La V/lle de São Paulo. Peuplement et Poputat/on 1750-1850 (Rouen, 1972); "Evolução da 

População Brasileira através dos Censos até 1872," Ana/s de História, 6 (1974),115-137. Frédéric Mauro, ed., L 

'H/stoire Quantitative du Brési! de 1800 à 1930 (Paris, 1973), relatório do colóquio realizado em Paris no ano de 
1971.  

69 Dauril Auden, "The Signilicance 01 Cacao Production in the Amazon Region during the Late Colonial Period:  

An Essay in Comparative Economic History," Proccedings of the AmericanPhilosophical Soc/ety, 120 (Apr. 1976),103-

135; "Sugar Planters by Necessity, Not Choice: The Role 01 the Jesuits in the Cane Sugar Industry 01 Colonial Brazil, 

1601-1759" in Jeffrey A. Cole, ed., The Church and Society in Latin America (Tulane, 1984), pp. 139-170; Stuart B. 

Schwartz, "The Plantations 01 SI. Benedict: The Benedictine Sugar Mills 01 Colonial Brazil," The Americas 39 (July 

1982), 1-22; Matthew Edel, "The Brazilian Sugar Cycle 01 the Seventeenth  
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É no campo da história social que os estudiosos norte-americanos 

deram a sua maior contribuição à historiografia do Brasil colonial. Um vasto 

subtema é a história dos deserdados e dos despossuídos: as populações 

de origem africana, as mulheres e os índios. Com relação às primeiras, 

grande parte das contribuições centra-se em torno do debate 

freqüentemente polarizado nos termos do rigor ou da brandura da es-

cravidão no Brasil, em comparação com as outras colônias européias no 

Novo Mundo e as colônias inglesas da América do Norte, em particular. Em 

1947, Frank Tannenbaum incentivou a investigação histórica das três 

décadas seguintes, em razão de seu S/ave and Citizen, que tanto influ-

enciou Stanley M. Elkins. Tannenbaum e Elkins renovaram o interesse pela 

escravidão como instituição e pelas relações entre negros e brancos no 

período colonial, e disso resultou uma nova onda de estudos nos Estados 

Unidos. Os fundamentos e as conclusões das teses de Tannenbaum e 

Elkins foram colocados em questão. Marvin Harris retomou os critérios 

(intervenção institucional, manumissão, padrões culturais) adotados por 

Elkins e reinterpretou-os chegando a conclusões diametralmente opostas. 

Os historiadores David Brion Davis, Arnold Sio e Carl Degler deslocaram o 

foco do debate para além da relação senhor-escravo e dos contatos 

interpessoais entre os pólos do espectro racial, para levantar um problema 

pouco conhecido mas fundamental, como o revelam Tannenbaum e Elkins: 

a saber, o papel da liberdade para os negros e mulatos. Devemos a Degler 

a teoria da "válvula de escape mulata", termo criado por ele, para explicar 

as significativas diferenças entre as relações raciais no Brasil e nos 

Estados Unidos
70

.  

Os historiadores tentaram jogar luzes sobre o que significava ser 

escravo ou liberto, no Brasil colonial. Esta tarefa tem sido dificultada pela 

natureza das fontes, uma vez que poucas representam o ponto de vista  

       Century and the Raise of West Indian Competilion," Caribbean Studies, 9 (Apr. 1969), 24-44. David Denslow 

apresentou seu texto "Economic Considerations on the Treatment of SI aves in Brazil and Cuba"na Conferência 

Rochester sobre Escravidão. realizada em 1972, mas ele não foi incluído no volume publicado. Harold B. Johnson Jr 
.. "A Preliminary Enquiry into Money, Prices. and Wages in Rio de Janeiro, 1763-1823", in Alden, Colonial Roots, pp. 

231-283. Uma visão geral encontra-se em Stanley J. Stein e Shane J. Hunt, "Principal Currents in the Economic 

Historiography of Latin America", Journaf of Economic History, 31 (Março, 1971), 222-253. A tese mais desafiadora 

recentemente apresentada sobre escrivão no período colonial brasileiro, lançando mão de estimativas de importação 

de escravos baseadas em taxas hipotéticas de crescimento natural e número de escravos empregados na produção 

de ouro é Amílcar Martins Filho e Roberto B. Martins, "Slavery in a Nonexport Economy: Nineteenth-Century Minas 

Gerais Revisited", HAHR, 63 (Agosto de 1983), 537-568 e comentários de Robert Slenes, Warren Dean, Stanley 

Engerman e Eugene Genovese.  

70 A vasta literatura dos autores norte-americanos inclui: Frank Tannenbaum, Slave and Citizen: The Negro in the 

Americas (New York, 1947), e Stanley M. Elkins, Slavery: A Problem in America Institutionaf and Intellectual Life 

(Chicago, 1959); Arnold A Sio, "Interpretations of Slavery: The Slavery Status in the Americas," Comparative Studies 

in Society and History, 7 (Apr. 1965), 289-308; David Brion Davis, The Problem of Slavery in Western Culture (Ithaca, 

1966), esp. pp. 223-288; Carl Degler, Neither Black nor Withe: Slavery and Race Relations in Braz" and lhe United 

States (New York, 1971). A revisão/ado de/por Elkins feita por Sidney Mintz em American Anthropologist, 63 (Junho, 

1961),579-587, e Donald Gray Elder, "Time Under the Southern Cross: The Tannenbaum Thesis Reappraised", 

Agricultural History (University of California Press), 50 (Outubro, 1976),600-614. Eugene Genovese escreveu uma 

crítica devastadora a Harris, Patterns of Race, intitulada "Materialism and Idealism in the History of Negro Slavery in 

the Americas", Journal of Social History, I (Verão, 1968),371-394.  
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dos negros acerca da vida colonial. Qui/ombos atraiu a atenção dos es-

tudiosos, mas Stuart Schwartz descobriu um raro - possivelmente único - 

documento que descreve tanto a visão dos escravos a respeito da escravidão, 

quanto um tratado de paz proposto por negros fugitivos. Melvin Prince 

estabeleceu uma tipologia das revoltas escravas, para a Bahia do início do 

século XIX, mas pouco trabalho significativo tem sido dedicado ao período 

anterior, com exceção dos já citados estudos de Schwartz e Kent
71

 . Um 

aspecto das sociedades africanas no Novo Mundo que tem recebido atenção 

são as irmandades leigas, apesar de as fontes apresentarem uma certa 

uniformidade, que impede novas interpretações
72

. Oonald Ramos abordou o 

problema da composição familiar dos negros e o papel das mulheres como 

chefes de família. A mais bem-sucedida tentativa de fornecer uma visão de 

conjunto da população de origem africana, encontra-se no livro - prestes a sair 

por Princeton -escrito por Mary Karasch, e que examina o Rio de Janeiro, do 

final do período colonial até a Independência. Enquanto muitos autores gas-

taram tinta com os maiores entre postos do Brasil colonial, Spencer Leitman e 

Billy Jaynes Chandler forneceram uma correção aos estudos do papel dos 

africanos na vida econômica e social do Rio Grande do Sul e Ceará, 

respectivamente. Mary Karasch também discute as ocupações dos africanos 

no Rio de Janeiro e mostra, de forma convincente, o largo espectro de 

ocupações abertas aos escravos e libertos, e como elas funcionavam como 

mecanismo através do qual os escravos obtinham a liberdade
73

. Colin 

MacLachlan é um dos poucos autores a escrever sobre a importância dos 

escravos na região do Maranhão e Pará, no século XVIII e, recentemente, 

publicou um artigo fascinante sobre o impacto das idéias na mudança 

institucional da escravidão e no enfraquecimento de seus fundamentos 

ideológicos
74

. O negro livre tem sido descrito por Herbert Klein no contexto da 

mobilidade. Francis Outra optou por uma perspectiva diferente, sobre o mesmo 

tema, em seu estudo sobre as populações de origem africana, buscando-as 

entre os membros das ordens militares portuguesas
75

 .  

71 Stuart B. Schwartz, "Resistance and Accomodation in Eighteenth Century Brazil: The Slaves' View 01 Slavery," HAHR, 

57 (Feb 1977),69-81. Veja Appendix: Prince (1972).  

72 Manoel Cardozo, "The Lay Brotherhoods 01 Colonial Bahia," The Catholic Historical Review, 33 (Apr. 1947), 12. 30; 

Patricia Mulvey, Appendix (1976) e "Slave Conlraternities in Brazil: The Role in Colonial Society," The Americas, 39 (July 

1989), 39-60, e "Black Brotherhoods and Sisters: Menbership in the Black Lay Brotherhoods 01 Colonial Brazil," Luso-

Brazilian Review, 17:2 (Winter, 1980) 253-279.  

73 Spencer Leitman, "Slave Cowboys in the Cattle Lands 01 Southern Brazil, 180-1850" Revista de História de São Paulo, 
51 (Jan.-Mar. 1975), 167-177; Billy Jaynes Chandler, "The Role 01 Negroes in the Ethnic Formation 01 Ceará: The 

Need 01 a Reappraisal" Revista de Ciências Sociais, 4, 1 (1973),31-43.  

74 Colin MacLachlan, "Alrican Slave Trade and Economic Developement in Amazonia, 1700-1800," in Robert Brent 
Toplin, ed., Slave and Race Relations in Latin America (Westport, 1974), pp. 112-145 e "Slavery, Ideology and 

Institucional Cange: The Impact 01 the Enlightenment on Slavery in Late Eighteenth Century Maranhão," Journal df 

Latin Ameircan Studies, 11 (May 1979),1-17.  

75 Herbert Klein, "The Colored Freedman in Brasilian Slave Society," Journal of Social History, 3 (Fali 1969), 30-  
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Se os indivíduos de origem africana recebe'ram atenção dos estudi-

osos, o mesmo não ocorreu com as mulheres, apesar do interesse gene-

ralizado pelo tema do dote, da herança, da chefia familiar, do papel fe-

minino na economia, e do reconhecimento da necessidade de se ir além da 

mulher branca da classe alta -e média - para estudar as mulheres na 

variedade de seu perfil étnico, social e econômico. Ann Pescatello destaca 

que os fatores de raça, classe e religião, juntamente com a legislação, 

reduziram os papéis abertos à mulher no Brasil colonial, mas a ênfase à 

família patriarcal, que teria criado uma teia de laços e obrigações - a tese 

da "submissão feminina" - deve ser modificada à luz dos achados de 

Ramos. Stuart Schwartz e Susan Soeiro destacaram a importância das 

viúvas e freiras, respectivamente, como lavradoras de cana e investidoras 

na economia de plantatíon no Nordeste. Soeiro estudou também as casas 

religiosas da Bahia colonial, focalizando o perfil social das recolhidas, as 

razões de entrada, a rotina diária e em que medida estes conventos 

preservaram as linhas de classe, reforçando, assim, a elite colonial
76

 .  

Os estudos sobre índios, de autoria de estudiosos norte-americanos, 

detiveram-se exclusivamente na legislação portuguesa e no problema do 

trabalho indígena. Sobre esta última questão, um tema recorrente diz 

respeito às formas através das quais os índios foram reorganizados com o 

objetivo de atender às demandas dos colonizadores brancos. Para o 

Nordeste brasileiro, Schwartz ilustrou a evolução - ao longo de cinquenta 

anos - da força de trabalho indígena, passando por uma fórmula mista, até 

a predominância do trabalho do escravo africano. Se esta substituição é 

válida para o Nordeste, ela não o é para a Amazônia. Colin MacLachlan 

traçou a transição do sistema de missões ao Diretório sob Pombal, o qual 

impôs a aculturação dos povos indígenas
77

 Do mesmo modo que fizeram 

para os povos de origem africana, os historiadores tentaram superar a 

escassez das fontes históricas e buscaram infun-  
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dir vida a algumas personagens do passado. Duas tentativas desta na-

tureza, de caráter mais anedótico, dizem respeito às mulheres indígenas 

do século XVIII, ambas sobreviventes graças tanto ao esforço coletivo 

quanto à acomodação individual. Uma delas foi a índia Caiapó, que, 

através do nome cristão de Damiana da Cunha, tornou-se missionária e 

líder expedicionária; a outra, Francisca, foi levada como escrava do Rio 

Negro a Belém do Pará, onde trabalhou por vinte anos, ao fim dos quais 

passou a pleitear a própria liberdade
78

 .  

Outros setores da sociedade brasileira suscitaram novas contribuições 

da historiografia norte-americana. Patricia Aufderheide usou os registros 

judiciais de forma engenhosa, com o objetivo de traçar o perfil das 

"testemunhas inocentes", os trabalhadores da comunidade que são 

chamados a testemunhar nos processos criminais do Recôncavo
79

 . Para a 

outra ponta da escala social, existem os estudos biográficos da família 

Pais Barreto, de Pernambuco, e de Matias e Jorge de Albuquerque
80

 . 

Robert White escreveu o único "vida e época" de um governador colonial, 

Gomes Freire de Andrada
81

 . O primeiro governador do Rio Grande do Sul, 

e mais tarde de Santa Catarina, encontrou seu biográfo em Charles 

Dorenkott, e Ross Little Bardwell fez uma rápida biografia dos candidatos 

ao posto de governador no Império português do Atlântico Sul
82

. 

Comunidades de mercadores de ambos os lados do Atlântico atraíram 

consideravelmente a atenção dos estudiosos norte-americanos. David 

Grant Smith e Rae Flory lançaram mão de biografias coletivas com o 

objetivo de jogar luzes sobre as comunidades mercantis de Lisboa e 

Bahia, respectivamente, mostrando que os mercadores alcançam proe-

minência sem - ao menos no caso da Bahia - causar uma redução 

significativa do prestígio dos plantadores. Quase o mesmo assunto foi 

explorado por John Kennedy, quando este se referiu a uma "entidade 

sócio-econômica coesa" durante a última metade do século XVIII. Eliza-

beth Anne Kuznesof abriu novos domínios com as suas análises sobre o 

papel dos mercadores no desenvolvimento econômico de São Paulo no 

final do período colonial
83

. Apesar do nosso conhecimento sobre os se-  
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nhores de engenho e os plantadores do nordeste ser extenso, poucos 

trabalhos foram feitos sobre os pequenos proprietários de terras em áreas 

diversas as dos enclaves litorâneos. Esta lacuna foi parcialmente pre-

enchida pelo estudo de Lawrence James Nielsen sobre a sociedade rural 

em Sabará e suas imediações. Uma classe que tem sido surpreendemente 

negligenciada é a dos militares, tanto as tropas de linhà, quanto as de 

milícia. David Tengwall e, num grau bem menor, Robert Hayes, tentaram 

remediar uma tal deficiência
84

 .  

A ênfase dada à história social não deve sugerir que os estudiosos 

norte-americanos ignoraram as atividades comerciais da colônia. Várias 

facetas da agricultura colonial ocuparam Kit Sims Taylor (açúcar), Dauril 

Alden (algodão) e Catherine Lugar e Carl Hanson (tabaco). Rollie Poppino 

examinou a pecuária. Recentemente, Gregory Brown concluiu uma 

dissertação sobre a agricultura praticada na pequena propriedade do 

sudeste do Brasil, desde a metade do século XVIII até a independência. 

Alden é o único autor a escrever sobre a pesca em geral e a pesca da 

baleia em particular, enquanto que John Vogt é o único estudioso a se unir 

a Alexander Marchant numa investigação do período inicial que se 

caracterizou pelo comércio do pau-brasil e pelo sistema de feitorias. De 

acordo com Bill Harrison, as rivalidades entre os plantadores de açúcar e 

os pecuaristas foram particularmente ferozes na Paraíba do Sul durante 

200 anos. Dois estudos muito diferentes, focalizando tanto a região quanto 

a cidade, são os de Sue Gross sobre o Maranhão e o Grão-Pará, que 

alcançam uma situação de auto-suficiência em 1751, e o estudo de 

Rudolph Bauss que enfatiza o fato de o Rio Grande do Sul ter desempe-

nhado um papel decisivo nas riquezas econômicas do Brasil, entre os anos 

de 1777 e o de 1808, por ocasião da chegada da corte portuguesa. Este 

autor volta ao mesmo período em sua dissertação sobre a ascensão do Rio 

de Janeiro ao posto de maior empório comercial do Brasi185.  
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Se estes foram os campos mais significativos da contribuição norte-

americana para a historiografia do Brasil colonial, existem outros domínios 

que seriam fracos se não fossem os estudiosos individuais que têm 

construído um conjunto de publicações. Apesar do ressurgimento do 

interesse pelos judeus e cristãos-novos entre os estudiosos brasileiros, 

nenhum estudioso norte-americano, com a notável exceção de Arnold 

Wiznitzer, ensaiou um tratamento abrangente deste importante grupo
86

 . O 

modelo que deve orientar os escritos sobre a história administrativa é o 

estudo magistral de Oauril Alden sobre o vice-reinado do Marquês de 

Lavradio (1769-79), que busca enfatizar os aspectos administrativos, 

diplomáticos e militares da colônia. Até o presente, não há um trabalho que 

lhe faça concorrência. São poucos os historiadores da burocracia, e até 

agora só se pode fazer referência ao trabalho de Schwartz para a Relação 

de Salvador e o de Joseph Newcombe Joyce para o Conselho da 

Fazenda
87

. Estudos urbanísticos têm sido geralmente negligenciados, 

apesar de Richard Morse ter levantado a questão, tornando-se a principal 

referência conceitual presente em tais estudos sobre a América Latina. 

Mais recentemente o tema tem sido perseguido por Roberta Marx Oelson 

para o final do período colonial
88

. As atividades da Companhia de Jesus 

ocuparam Schwartz e Alden, mas, diferentemente, despertaram pouco 

interesse entre os estudiosos norte-americanos
89

. Robert Smith e George 

Kubler permanecem virtualmente sozinhos em suas contribuições à 
história da arte e da arquitetura em Portugal e no Brasil

90
. Este é um tema 

recorrente, isto é, a contribuição dos estudiosos norte-americanos para a 

historiografia brasileira é sempre individual e ocasional. Isto se explica, em 

parte, pela falta de uma pessoa ou instituição que tenha recursos, carisma 

ou inteligência suficientes para atrair adeptos entre os estudantes 

graduados que poderiam vir a integrar uma massa crítica de estudiosos e 

que coletivamente produziriam um corpo de pesquisa e publicações.  

Deixe-me concluir este levantamento retomando algumas das su-

gestões dos meus predecessores para a futura pesquisa acadêmica sobre 

o período colonial. No alto de minha lista estão as biografias de  
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vice-reis, governadores, arcebispos, bispos e missionários. É simplesmente 

inacreditável que não exista nenhum estudo de corpo inteiro em inglês a 

respeito de Antonio Vieira, Manuel da Nobrega, José de Anchieta, Dom 

Pedro de Almeida Portugal, ou o mutifacetado Vasco Fernandes César de 

Meneses. Não tenciono restringir tais estudos ao âmbito administrativo, 

militar ou eclesiástico. Biografias de Manuel Nunes Viana, João Peixoto 

Viegas e outros poderosos seriam valiosas. Um segundo domínio diz 

respeito à história econômica. No âmbito das economias de exportação o 

Brasil colonial já está sendo incorporado às sínteses sobre o Atlântico sul, 

mas isto não pode ocultar o fato de que monografias básicas sobre a 

economia local e regional ainda não existem
91

 . Em nenhum lugar isto é 

mais evidente do que na infra-estrutura econômica e na interação regional 

ao longo do período colonial. A história administrativa, especialmente a 

administração fiscal, encontrou poucos adeptos. Deste modo, apesar de 

estarmos bem informados sobre a burocracia e as relações de parentesco 

no judiciário, sabemos pouco sobre a política e o processo de decisão 

política nos órgãos administrativos do império. A administração 

eclesi$,stica, e naturalmente as ordens religiosas e o clero secular em 

geral, foram pouco ou nada estudados. Em nenhum domínio isto é mais 

evidente do que nas ordens beneditinas e carmelitas. É com supresa que 

descobrimos que existem poucos estudos históricos sobre as comunidades 

indígenas no período colonial, e nosso conhecimento histórico salta do 

período pré-cabralino aos séculos XIX e XX. A medicina, a ciência, a 

tecnologia e as belas artes não conseguiram atrair a atenção dos 

especialistas norte-americanos em Brasil colonial.  

Estas considerações me conduzem ao ponto final do exame das 

relações entre investigação histórica, debate e a massa crítica. Anterior-

mente, mencionou-se o declínio significativo dos estudos ibéricos nos 

Estados Unidos, em parte explicado pela retirada dos profissionais por 

ocasião da morte ou da aposentaria sem a necessária substituição
92

. 

Existem indicações de que os estudos norte-americanos de história co-

lonial brasileira estão diminuindo sem terem vivido um apogeu de fato. Um 

aspecto da profissão distingue o campo do estudo da história brasileira e o 

da América Espanhola. No caso do último, a identificação dos principais 

debates, juntamente com um maior número de estudiosos ativamente 

envolvidos na pesquisa, significou que hipóteses provocaram mudanças e 

interações. Retrações, aperfeiçoamentos e revisões aconteceram antes 

que o consenso entre a comunidade acadêmica fosse  

91 A mais recente contribuiçãO à crescente bibliografia é: peggy K. Liss. Atlantic Empires: The Network of Trade and 
Revolution, 1713-1826 (Baltimore, 1983).  

92 Douglas L. Wheeler, "State of the Society," Bulletin of the Society for Spanish and Portuguese Historical Studies, 9 

(Ocl. 1984),7-12.  
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atingido. Alguns fogos ainda provocam fumaça. Para o Brasil, o padrão tem 

sido bem diferente; artigos que, de um lado, pela falta de um corpo de 

estudiosos suficiente, e de outro, pelo alto grau de especialização de outro, 

adquirem importância mais pela ausência. Diferenças de opinião têm 

existido - por exemplo sobre manumissão, relações entre agricultores e 

mercadores, a natureza patriarcal da família e a produtividade do trabalho 

escravo - mas o debate têm se limitado a um pequeno número de 

especialistas.  

Este não é o lugar nem a ocasião para lançar um programa de estí-

mulo aos estudos da história colonial brasileira nos Estados Unidos, mas 

nos amplos campos do ensino, pesquisa e publicação eu formulo sete 

sugestões. Primeiro, é essencial que esteja disponível num único volume a 

história do Brasil colonial, comparável ao Eccles para a França na América 

ou Charles Gibson para a Espanha na América. Esta lacuna não somente 

compromete o ensino efetivo em sala de aula, mas impede também que os 

colegas que lecionam outros aspectos da experiência colonial nas 

Américas tenham um texto que P9ssam sugerir para leitura comparada.  

Segundo, é altamente desejável que haja antologias de documentos, 

traduzidos do português, enfocando um único tema. Um modelo do gênero 

é Chi/dren of God's Fire: a Oocumentary History of B/ack S/avery in Brazi/ 

(Princeton, 1983), de Robert Comad.  

Terceiro, em um mundo cada vez mais influenciado pela imagem, o 

recurso visual para o ensino da história colonial brasileira deve ser incor-

porado e difundido amplamente.  

Quarto, existe um problema de visibilidade. As sessões dos estudiosos 

de Brasil colonial não deveriam se limitar apenas aos encontros anuais da 

Associação de História Americana ou da Associação de Estudos Latino-

Americanos. Os pesquisadores deveriam perseguir, de forma agressiva, 

uma política de inclusão de papers ou sessões relativos ao Brasil colonial 

nas conferências onde falta uma abordagem histórica, com o objetivo de 

proporcionar uma perspectiva brasileira aos colegas de outras disciplinas.  

Quinto, o número de apresentações ou mostras de objetos brasileiros - 

geralmente arte - percorrendo os Estados Unidos diminuiu ao longo da 

última década. Se a natureza esporádica destes eventos está aberta à 
discussão, é inegável, por outro lado, que eles aumentam a visibilidade do 

Brasil junto ao público norte-americano.  

Sexto, é lamentável que o número de congressos sobre o Brasil co-

lonial ocorridos nos Estados Unidos nas últimas duas décadas possa ser 

contado nos dedos de uma mão. Duas estratégias, em conexão com tais 

eventos, podem ser sugeridas: o "efeito carona", isto é, associando um 

componente brasileiro ao tema de interesse ali abordado: por exem-  
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pio, o bicentenário da Constituição norte-americana. A segunda estratégia 

relaciona-se às celebrações de aniversário. Os centenários a serem 

comemorados em futuro próximo incluem: a publicação do Tratado Des-

critivo (1587) de Gabriel Soares de Sousa, o Tratado de Tordesilhas 

(1494), a "era das conspirações" (Beckman, 1684; Minas, 1789; Bahia, 

1798), morte de Antonio Vieira (1697) e a chegada de Cabral em 1500. 

Celebrações de meio século podem ser propostas para 1991 (viagem de 

Orelana pelo Amazonas), 1987-94 (governo de João Maurício no Brasil 

holandês, 1637-44), 1999 (fundação de Salvador e o governo geral, 1549), 

e 2000 (Tratado de Madrid, 1750).  

Sétimo, as práticas de publicação e promoção devem ser alvo de 

mudanças radicais. As editoras universitárias devem assumir a respon-

sabilidade moral pela publicação de dissertações consideradas de nível de 

doutorado. Reitores e catedráticos devem encontrar colocação para os 

jovens estudiosos que têm coragem e tenacidade suficientes para fazer da 

América Portuguesa o seu campo de estudo. Freqüentemente, muitos 

sofrem discriminação - não no campo acadêmico ou intelectual - mas 

porque suas escolhas são consideradas de importância secundária. Deve 

ser impresso nos quadros de seleção que, longe de ocupar um papel 

remoto, o Brasil teve um papel vital e fundamental estabelecendo 

conexões, através do tempo e do espaço, que se estendem pela Europa, 

África, América do Norte, Ásia e Oceania. Os historiadores devem assumir 

a responsabilidade de demonstrar como sua disciplina contribui para o 

entendimento dos eventos contemporâneos da América Latina e do assim 

chamado Terceiro Mundo, sejam os movimentos religiosos, as agitações 

camponesas, a migração, as condições de trabalho, a distribuição de terra, 

o papel dos militares, a urbanização, a distribuição de renda, as redes de 

poder não-institucional, a atuação das mulheres, a família. Tal presentismo 

está longe de ameaçar a integridade do historiador profissional.  

Por ocasião da comemoração pelos cinqüenta anos dos estudos 

históricos sobre o Brasil colonial nos Estados Unidos, muito foi feito. Mas 

eu me recordo das palavras de Johan Huizinga, que viu o Renascimento 

como o último estágio da Idade Média. Ele assim escreveu porque era 

certamente consciente do fato de que os últimos estágios das culturas são 

geralmente caracterizados pelo declínio. Huizinga comparou este último 

estágio às estações do ano quando se trocam as folhas. Ainda não está 

claro se ele se referia à queda das folhas no outono ou à criação de nova 

vida na primavera. Para superar tal ambigüidade, é a nossa tarefa, 

parafraseando Antonil, "fazer o Brasil conhecido nos quatro cantos do 

mundo".  
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