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Resumo/ Abstract O estudo em tela é uma breve análise acerca do método histórico-
geográfico em textos de Jaime Cortesão (1884-1960). E procura analisar sua interpretação 
referente aos processos de descobrimentos, colonização e conformação dos novos territórios 
da América, considerados nos quadros da história moderna europeia a partir de um 
modernismo historiográfico dos começos do XX. Ou seja, uma História pensada na relação 
com condicionantes naturais e motivações de ordem econômica. Dando ênfase, neste caso, 
a presença do autor no debate do americanismo enquanto campo disciplinar no contexto 
ibérico. Culminando em sua participação na coleção Historia de América y de Los Pueblos 
Americanos (Barcelona – Buenos Aires, 1936-57, 27 tomos em 25 volumes), projeto 
intelectual-editorial ambicioso liderado pelo historiador espanhol Antonio Ballesteros y 
Beretta (1880-1949). Por fim, procura-se analisar a dimensão dada a Geografia nestes 
escritos de Cortesão em comparação com a obra de Fernand Braudel (1902-1985). 

                                                                 
* Bolsista FAPESP – Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior - Proc. nº 2016/14786-4. 
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“Estamos tão acostumados em nos ocupar com o fato da colonização 

brasileira, que a iniciativa dela, os motivos que a inspiraram e 

determinaram, os rumos que tomou em virtude daqueles impulsos iniciais 

se perdem de vista. Ela aparece como um acontecimento fatal e necessário 

derivado natural e espontaneamente do simples fato do descobrimento1” 

Compreender aquilo que Caio Prado Jr. chamara de o sentido da colonização2 — ou 

seja, a razão motriz, dos descobrimentos e por conseguinte, do processo de colonização e 

conformação dos novos territórios americanos — nos quadros da modernidade e expansão 

do capitalismo mercantil europeus3, parece-nos hoje trivial. Todavia, se pensarmos com 

vistas à historiografia de feição mais nacionalista produzida durante o século XIX e boa 

parte do XX, tal concepção caracterizou-se política e metodologicamente como um avanço 

na interpretação daquele recorte histórico.  

A América, pensada enquanto continente. Tanto por autores americanos que 

procuravam transpassar as fronteiras de uma historiografia circunscrita nas identidades 

nacionais, quanto por americanistas que escreviam desde a Europa advogando superar a 

visão do Novo Mundo como um mero desfecho da descoberta e conquista colonizadora. 

Visão esta que se abria para novas abordagens, e que se por um alado libertava-se do 

providencialismo das antigas crônicas, não raras vezes persistia com nuances de uma certa 

ideia de missão civilizadora, como se verá. E, que ao bem da verdade, não será abolida por 

nenhum dos autores aqui tratados, mas que procuraram pensar — senão fora, ao menos para 

além — deste paradigma. Destacando as motivações econômicas e condicionamentos 

geográficos que teriam possibilitado a empresa da colonização. 

É a partir deste modernismo historiográfico (décadas de 1920-30) que se passa a 

perceber também uma maior diferenciação na produção narrativa acerca das origens 

                                                                 
1 Caio Prado Jr., «O sentido da colonização», em Formação do Brasil contemporâneo: colônia, 5a. Ed, 
1957, p. 15 
2 Ibidem, p.13. 
3 “[...] precisamos reconstituir o conjunto da nossa formação colocando-a no amplo quadro, com seus 
antecedentes, destes três séculos de atividade colonizadora que caracterizam a história dos países 
europeus a partir do século XV, atividade que integrou um novo continente na sua órbita; paralelamente 
aliás ao que se realizava, embora em moldes diversos, em outros continentes: a África e a Ásia. Processo 
que acabaria por integrar o Universo em toda uma nova ordem, que é o mundo moderno, que é a 
Europa, ou antes a sua civilização, se estenderia dominadora por toda a parte. Todos esses 
acontecimentos são correlatos, e a ocupação e o povoamento do território que constituiria o Brasil não 
são senão um episódio, um pequeno detalhe daquele quadro imenso.” Ibidem, p.14.  



3 | Eduardo Holderle Peruzzo, História, geografia e a formação do Brasil: capítulos de história moderna 
na síntese colonial de Jaime Cortesão 
 

V EJIHM 2017 Coimbra| V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
V International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

nacionais por parte de americanos e americanistas. Com uma maior crítica por parte 

daqueles, num sentido de ruptura e originalidade em relação as influências europeias, versus 

uma afirmação da continuidade e apologia da colonização por parte destes.  

Talvez, pela primeira vez de forma sistemática, estes últimos começam a reconhecer 

a importância das matrizes nativas e a integração dos africanos na constituição racial e 

cultural do Novo Mundo, não a toa a coleção aqui abordada chamar-se-ia História de 

América y de los pueblos americanos. Admite-se pontualmente as mazelas e sevícias do 

extermínio indígena e da escravidão, enquanto agência colonizadora. Mas não chegariam a 

reconhecer, ainda, a exploração secular deste sistema colonial na formação histórica 

daqueles jovens países. Que, muito embora experimentassem forte crescimento na primeira 

metade do século XX, padeciam num papel periférico na economia global. Era ainda a 

apologia da colonização moderna e da manutenção do colonialismo contemporâneo. Coube 

a historiografia autóctone trazer este debate a tona na geração de ensaístas que começa a 

surgir nos modernismos americanos.  

Questão aliás que nos chega até a atualidade, o fato colonial, apesar de 

determinante, segue negligenciado por certas vertentes historiográficas, com muita força 

nas antigas Metrópoles. Que talvez reticentes em reconhecer o legado do colonialismo, 

tornaram-se prolíficas em interpretações que atenuam as dinâmicas imperiais, tanto para 

história moderna quando para períodos mais recentes. Num modelo explicativo 

supostamente descentrado, corporativo — focado em ideias de pluralidade do poder político 

e composição de redes econômicas — utilizados à exaustão do que permitem, ou não, as 

fontes documentais. Tais dioramas conceituais, apesar de reestabelecerem teias inteiras de 

comunicação e transações comerciais, não parecem dar conta de sintetizar a dinâmica da 

estrutura colonial e sua permanência secular. Afinal, averiguar maior presença e 

participação de agentes locais nas esferas política e econômica não contradiz a lógica e 

sentido da empresa colonial. A mera soma das partes não resulta na compreensão do Todo.   

Um tanto ao largo deste debate, que se intensifica na historiografia apenas na 

segunda metade século, encontra-se Jaime Z. Cortesão (1884-1960) e sua participação na 

voga americanista. Somando-se as fileiras daqueles polígrafos que reivindicavam para 

si o papel do intelectual engajado nos assuntos de interesse nacional e humanístico, 

Cortesão cumpriu papel de destaque a frente do Grupo da Biblioteca Nacional e da 

revista Seara Nova. Alinhado ao pensamento de seu tempo e lugar, sua posição acerca 
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do papel de Portugal nos descobrimentos e desenvolvimento das colônias era 

constantemente reiterado positivamente em sua obra, conquanto já reivindicasse um 

viés de produção mais crítica, com base na investigação histórica e não no mero 

discurso apologético. A história considerada como ciência4, com métodos precisos e 

incorporação de teorias e modelos de áreas vizinhas.  

A perspectiva de situar a empresa dos descobrimentos nos interesses comerciais de 

uma Europa que apostara cada vez mais no comércio marítimo, desconsiderada a premissa 

do acaso e levada em conta a intencionalidade de um “plano nacional” com este fim, lhe 

foram perspectivas muito caras. A própria predominância do termo Descobrimentos em 

vez de descoberta, achamento, conquista, etc, pode denotar essa visão mais processual 

e programática deste acontecimento.  

Desde sua primeira obra propriamente histórica, A Expedição de Pedro Álvares 

Cabral e o Descobrimento do Brasil (1922)5. Originalmente pensada como um capítulo 

do volume segundo da monumental História da Colonização Portuguesa no Brasil 

(1922-24), dirigida por Carlos Malheiro Dias, o texto teve de ser cortado justamente 

pelo amplo espaço que legava a contextualização da Europa, e mais propriamente do 

Portugal, que teria parido aquele projeto6. Tendo sido, por conselho do próprio editor, 

publicado na íntegra em volume à parte no mesmo ano7.  

Outra questão já patente seria o que o próprio autor gostava de chamar de “um 

ponto de vista econômico da história”. Ainda sem o tamanho peso que a Geografia 

física e humana viria a ganhar em sua obra, Cortesão atenta — primordialmente, neste 

caso, e de forma baste invulgar — para os aspectos econômicos. Chegando mesmo a 

usar o conceito de “materialismo histórico”, em oposição as concepções meramente 

idealistas. Numa visão totalizante de História e com a proposta de conciliar ambas as 

dimensões.8 Cronologicamente, outro momento em que este debate volta a ganhar fôlego 

na obra do autor pra além de textos mais breves e ocasionais — com exceção de Os Fatores 

                                                                 
4 Era este aliás o título de livro de Pierre Lacombe, De l'histoire considérée comme science (1984) que 
muito impactou Cortesão e sua geração.  
5 Jaime Cortesão, A expedição de Pedro Alvares Cabral e o descobrimento do Brasil, 1994, p. 107. 
6 Filipe Carvalho Nunes, «O contributo de Malheiro Dias para a História da Colonização Portuguesa do 
Brasil. Notas e observações», em Mare Liberum: revista de história dos mares [Lisboa], Comissão Nacional 
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Número 17, junho de 1999, pp. 97-194 . Cf. páginas 
194-196. 
7 Idem. 
8 Jaime Cortesão, A expedição de Pedro Alvares Cabral e o descobrimento do Brasil, 1994, pp. 107-108. 
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Democráticos na Formação de Portugal (1930)9 — é justamente nos trabalhos que prepara 

apara a coleção Historia da América y de los Pueblos Americanos (1936-57, 27 tomos em 

25 volumes).  

Projeto intelectual-político-editorial liderado pelo medievalista e americanista 

espanhol Antonio Ballesteros, a obra coletiva seria originalmente composta por vinte e 

três tomos, sendo alguns orientados por temas comuns específicos e outros 

correspondentes a cada país10. Tendo sido efetivamente lançado o primeiro deles: 

América Indígena, de autoria de Luis Pericot y Garcia, em 1936 com plano para os 

demais nos anos seguintes. Expectativa completamente alterada pelos desfechos da 

Revolução e Guerra Civil em Espanha e, posteriormente, pela II Guerra Mundial. 

Consta no acervo pessoal de Jaime Cortesão os contratos fechados em 1933 com 

o Grupo Editorial Salvat de Barcelona. Neste momento vivia no exílio em Espanha, 

trabalhando sobretudo no Arquivo de Índias e preparando aulas que lecionava em 

Sevilha. Ficara a seu cargo um estudo de caráter original acerca da atuação dos 

portugueses para o volume sobre os descobrimentos geográficos: Los Portugueses. Que 

dividiria com um texto sobre Colombo, de ninguém menos que o próprio diretor da 

coleção. E um segundo, independente, que compreenderia toda história da América 

portuguesa: El Brasil11. O primeiro deles foi publicado no tomo quinto da coleção em 

1947, e seu original em português foi incorporado nas Obras Completas de Jaime 

Cortesão lançadas por Joel Serrão e Victorino de Magalhães Godinho na década de 

1960, com o título Os Descobrimentos Pré-Colombinos dos Portugueses (1966).  

A síntese sobre o Brasil acabou compreendendo somente o período entre o 

descobrimento e o final do século XVIII, intitulando-se portanto: De los comienzos a 

1799. Seguido de um segundo livro sobre o período posterior, escrito pelo brasileiro 

Pedro Calmon, que já havia publicado em conjunto com Cortesão na obra coletiva A 

História da Expansão Portuguesa no Mundo (1937-40). Contendo mais de 700 páginas 

entre texto e apêndices documentais, esta obra nunca fora publicada de forma 

independente. Muito embora conste junto de seu datiloscrito original — no mesmo 

                                                                 
9 Publicado originalmente em Luis de Montalvor, História do regime republicano em Portugal, 1930, vol. 
1, pp. 11-96. Há edição independente nas Obras Completas. 
10 Ver plano original de edições em Historia de América y de los pueblos americanos, 1936, t. 1, p. IV. 
11 Biblioteca Nacional de Portugal, Fundo de Cultura Portuguesa Contemporânea, Espólio de Jaime 
Cortesão, cota E25/1155.  
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espólio — uma apresentação dos editores para lançá-lo nas Obras Completas12. O 

próprio Cortesão, chega a referi-lo com seu titulo original: História do Brasil no 

Período Colonial em seu último escrito de que se tem notícia, justamente a entrada 

“América” do Dicionário de História de Portugal dirigido por Joel Serrão13. É 

desconhecido o porquê deste projeto de publicação — o texto integral em português, em 

volume independente — nunca ter vindo a lume. 

Antonio Ballesteros y Beretta (1880-1949), fruto de um matrimônio entre 

aristocracias aragonesa e italiana, acabou sempre por exercer um papel consular no 

intercâmbio cultural entre os dois países, sobretudo durante a aproximação de certos 

intelectuais hispânicos com o pensamento fascista e o integralismo português14. De 

formação jesuítica, abandona a carreira jurídica pelas cátedras de História — 

primeiramente em Sevilha e posteriormente na Universidade Central, Atual 

Universidade de Madrid — acabando por tornar-se parte da geração hoje considerada 

como “pais da historiografia profissional espanhola”15. Teve amplo interesse pela 

História Medieval, dos Descobrimentos e protagonismo na constituição da voga 

americanista na academia espanhola. Também muito preocupado sempre com as 

questões metodológicas, muito embora não escondesse sua ampla afinidade com a 

ideologia conservadora, fazia questão de situar sua produção nos quadros de uma 

história científica. 

A Historia de América y de Los Pueblos Americanos foi considerada desde a 

altura um dos projetos editoriais mais ambiciosos daquele momento16. Não se sabe ao 

certo se a ideia teria partido de “Don António” – como costuma ser referido – ou do 

editor Santiago Salvat, como afirma seu filho, o também americanista, Manuel 

                                                                 
12 Biblioteca Nacional de Portugal, Fundo de Cultura Portuguesa Contemporânea, Espólio de Jaime 
Cortesão, cota E25/3133-3134. 
13 Jaime Cortesão, «América. O problema do seu descobrimento e as novas bases duma solução» em Joel 
Serrão, Dicionário de História de Portugal, 1960, v. I, pp. 128-143. 
14 Antonio Sardinha, La alianza peninsular, 1939.  
15 Ignacio Peiró Martín; Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores espanõles 
contemporaneos, 2002, pp.101-103. 
16 Salvador Bernabéu Albert, «Los americanistas y el pasado de américa: tendencias e instituciones en 
vı́speras de la guerra civil», Revista de Indias, 2007, vol. LXVII, n. 239, pp. 251-282. Ricardo Alberto 
Rivas, «Historiografı́a de américa entre 1865 y 1941»,Trabajos y Comunicaciones , n.24, 1996, pp .177-
203. 
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Ballesteros Gabrois17. O que é certo é que tratou-se de um dos marcos fundacionais do 

que seria o americanismo contemporâneo em todo mundo de língua hispânica. 

Tal qual ocorrera com a já referida História da Colonização Portuguesa no 

Brasil de Malheiro Dias – citado com Ballesteros, como um dos intelectuais envolvidos 

na proposta hispanista/iberista de Antonio Sardinha –, uma coletânea monumental que 

procurava promover uma aproximação cultural entre Portugal e Brasil, havia por parte 

dos Estados ibéricos, tanto nos governos republicanos e democráticos quanto nas 

experiências de ruptura autoritária, um interesse em proclamar esse paniberismo, ou 

aquilo que durante o fascismo espanhol se procurou chamar de hispanidad. Para além 

dos governos e intelectuais, essa integração fora também um projeto bastante caro ao 

setor privado e classes empresariais, que para além de seu apoio aos regimes esperava 

conquistar os mercados de seus antigos domínios coloniais. Esse caso pode averiguado 

no papel fundamental que ocupava Albino de Souza Cruz no contexto luso-brasileiro18 e 

no caso dos grupos editoriais e o setor privado em Espanha19.  

Neste momento que o conceito de Americanismo ganha força enquanto campo 

disciplinar, dentro e fora da academia europeia, no caso português a própria dificuldade 

de considerar o Brasil como parte de um continente majoritariamente dominado pela 

matriz espanhola, e a forte ênfase que sua historiografia ainda legava ao Oriente e as 

colônias em África, fizeram com que seu uso fosse mais tímido. Não a toa coube ao 

grupo intelectual de Cortesão e António Sérgio explorar esta ideia. Seguindo um ímpeto 

que Godinho procurou caracterizar como uma “orientação atlântica” que estes 

intelectuais da Seara Nova começam a dedicar a seus estudos, sobretudo acerca dos 

descobrimentos e da colonização da América20. 

O artigo intitulado “O Americanismo, O novo mundo foi descoberto pelos 

nossos navegadores!”, publicado em o Diário de Lisboa, no dia 27 de julho de 1926, 

começa dizendo que em reunião da Comissão de estudos luso-hispânicos-americanos 

ficou deliberado que três de seus membros – Sérgio, entre eles – procurassem os 

                                                                 
17 Manuel Ballesteros Gaibrois, «Maestros del americanismo. Antonio Ballesteros Beretta (1880-1949», 
Quinto Centenario: revista dedicada al estudio científico de las realidades históricas de la vida social, 
política, económica y cultural de los pueblos americanos, 1982, v. 3.  
18 Vários, Souza Cruz. Juizos sobre sua vida e obra, 1944. 
19 Manuel Ballesteros Gabrois, «La moderna ciência americanista española (1938-1950)», em Miscelanea 
Americanista. Homenaje a D. Antonio Ballesteros Beretta, t. 1. 1951, pp. 117-134.  
20 Victorino Magalhães Godinho, «A presença de Jaime Cortesão na historiografia portuguesa», em Jaime 
Cortesão, Os fatores democráticos na formação de Portugal, 1966, pp. XI-XLVIII, p. XXIII. 
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ministros da Instrução e dos Estrangeiros, “a fim de lhes manifestarem a alta 

conveniência de que o nosso país se faça representar no XXII Congresso Internacional 

de Americanismo, que se realiza em Roma, na segunda quinzena de Setembro”. Já com 

a indicação dos representantes: Joaquim de Bensaúde, Luciano Pereira e o então diretor 

da Biblioteca Nacional, Dr. Jaime Cortesão. E segue o artigo destacando que “Neste 

momento de plena efervescência americanista, o assunto tem, não só uma grande 

importância nacional , mas um excepcional interesse jornalistico”, e que para tal, 

entrevistaram o então diretor acerca do dito Congresso.  

Mais conduzindo uma declaração do que respondendo a um inquérito, Cortesão 

esclarece que o objetivo dos Congressos de Americanismo, já em sua vigésima segunda 

edição, tem por objetivo o estudo histórico e científico das Américas setentrional e 

meridional e de seus respectivos habitantes, e que para esse ano pra além dos debates de 

cunho mais antropológico, havia a sessão história dos descobrimentos e da ocupação do 

Novo Mundo. Que este tema era dominado, sobretudo pelos italianos filiados ao 

Instituto Cristovam Colombo – sede do evento naquele ano – e que seria de cabal 

interesse para os portugueses apresentarem e defenderem suas teses e pontos de vista. 

Inclusive sua ousada ênfase nos descobrimentos pré-colombianos da América pelos 

Portugueses, tese que vinha ganhando fôlego com o apoio de historiadores estrangeiros. 

E reforça “Cabe aqui lembrar que, ao mesmo tempo que a Italia prepara o Congresso, 

desenvolvendo uma intensa acção nos países americanos, a Espanha organiza uma 

obra com o mesmo grandioso fim: a Exposição Ibero-Americana.” Concluindo “O 

Estado tem obrigação de dar ao desenvolvimento da cultura portuguesa e a aos ultimos 

e magnificos trabalhos dos seus sabios, um sentido e uma expressão politica. Tanto 

como a Espanha ou a Italia, temos nós formidáveis interesses a defender na America.” 

Nas atas do Congresso, publicadas em 1928, constaria o estudo então 

apresentado por Cortesão: Le Traité de Tordesillas et la Découvert de L'Amérique 

(1926), contendo algumas formas mais definidas de suas ideias acerca dos 

descobrimentos que já apareciam de forma mais prosaica em estudos anteriores, como 

veremos.  Do evento, sabemos ainda que o próprio Benito Mussolini fora seu presidente 

de honra e vários de seus ministros constavam entre as autoridades referidas, e muito 

embora talvez fosse esse um praxe daquele tipo de evento de projeção internacional sob 

um governo fascista, cabe menção a esse fato e discurso proferido pelo mesmo, onde 
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reitera o papel civilizador dos italianos e sua participação na expansão marítima21. Fora 

talvez a partir deste evento que Ballesteros tenha tomado conhecimento das teses de 

Cortesão.  

No prólogo do diretor, que abre o volume primeiro da Historia de América..., 

Ballesteros inicia evocando trecho da carta com que o clérigo Francisco Lopes de 

Gómara dedica sua História General de las Indias (1553) ao “imperador dos romanos e 

rei da Espanha Carlos V, senhor das Índias e do Novo Mundo”. Novo Mundo, cujo 

descobrimento, segundo o cronista, teria sido o maior acontecimento desde a Criação, e 

nascimento e morte de Cristo22. Empresa esta fruto do esforço de Espanha e dos 

espanhóis, que antes de qualquer outros desbravaram e colonizaram tão dilatados 

territórios23. 

Portanto se justificaria a importância capital de uma História da América, que 

interessa por igual aos espanhóis e americanos. Os primeiros contemplam nela uma 

projeção transatlântica de seus costumes, e os americanos a narração de suas origens o 

desenvolvimento de sua própria história. E acrescenta: “Sin exageración de ninguna 

Índole, las prezas de los españoles en el Nuevo Mundo exceden a cuanto nos refieren 

los autores clásicos, y nuestros conquistadores, al lado de los heroes de Homero, 

resultan gigantes comparados con pigmeos”24.  

Em seguida, destaca que “o americanismo” tem hoje uma concepção distinta do 

que representava outrora25. Após abundância de interesse e estudos surgidos e 

                                                                 
21 “A Roma, centro de uma civilização milenária, que formou e iluminou os povos, vós vindes para 
indagar o passado da América pré-colombiana, que constitui hoje o orgulho dos Estados das Américas. 
E os trabalhos serão encerrados naquela soberba Gênova, de onde se moveu o audaz Lígure [da Ligúria, 
Colombo] que descobriu a América e marcou o ponto de partida de uma nova vida para a mesma. 
[...]Gostaria também de lembrar nesse momento que muitos e grandes foram os Italianos, primeiros 
pioneiros de vossos estudos tão interessantes do ponto de vista geral de ciência e da história.” Trecho do 
discurso de Benito Mussolini em Atti del XXII Congresso Internazionale degli Americanisti, 1926 
(Roma), 1968 (Reimpressão), p. 28. 
22 “Muy soberano Señor: La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y 
muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias; y ası́ las llaman Nuevo Mundo. Y no tanto te dicen 
nuevo por ser nuevamente hallado, cuanto por ser grandı́simo y casi tan grande como el viejo, que 
contiene a Europa, África y Asia. También se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentı́simas 
de las del nuestro.” Francisco Lopes de Gómara, História general de las Índias, 1922. p. 4. 
23 Antonio Ballesteros Beretta, «Prólogo de director» en Historia de América y de los pueblos 
americanos, 1936, t. 1, pp. V-XII, p. VI. 
24 Idem. 
25 “No sólo es americanista el que aborda puntos más o menos dilucidados de la época de la Conquista o 
Colonización europea en América; el vocabulo se aplica, y ahora casi con preferênicia, al que se dedica 
de las culturas existentes, siglos anteriores a la aparición de los españoles, en las orillas de mar Caribe; 
es decir, a horizontes vastísimos de conocimientos, a verdaderos océanos culturales, donde caben 
multitud de especialidade, si no contrapuestas, al menos de una diversidad incofundible.” Ibidem, p.VII. 
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continuados desde o século XVI, teria havido nos últimos anos uma espécie de 

abandonismo por investigações sobre o tema em Espanha, doravante servissem de base 

a ciência estrangeira. Deficiência que vinha se corrigindo pelo que chama de uma 

sensibilidade americanista que surgira na última década. Que pode ser percebido nas 

cátedras universitárias, nas publicações, no Congresso de Americanistas – referindo-se 

mais especificamente ao último, ocorrido em Sevilha naquele ano de 1935 – e na 

publicação da presente História da América. Interessante notar como reforça o caráter 

científico dessa nova voga americanista espanhola, dizendo que embora fruto de 

grandes feitos, um pudor bem entendido “rima bem” com a imparcialidade histórica. 

Sobre a coleção, elogia a Casa Salvat, editora de Barcelona, por assumir esse 

trabalho de alta divulgação e justifica como omo obra de tamanha envergadura, não 

poderia ser escrita por um só autor. Dentre os arregimentados, destaca Jaime Cortesão 

em sua participação nos volumes referentes a Gênesis del Descubrimiento y las 

Exploraciones portuguesas e ao Brasil.  

“Cortesao, antiguo director de la Biblioteca de Lisboa, es hoy uno de los 

publicistas lusitanos de renombre más universal. Sus investigaciones  en 

la Torre do Tombo y en el Archivo de Índias en Sevilla, sus atisbos 

geniales acerca del Tratado de y los nebulosos tiempos de los primeros 

descubrimientos le han conquistado  justa fama de historiador ameno al 

par que concienzudo [...] Del Brasil escribirá ya mencionado historiador 

portugués don Jaime Cortesao.” 26 

Na explicação de seu plano de trabalho, Cortesão procura situar os 

descobrimentos precedentes dos Portugueses no plano de uma teoria geral a ser aplicada 

a história dos descobrimentos geográficos. Não a toa em 1940, no Congresso do Mundo 

Português apresenta a comunicação Teoria Geral dos Descobrimentos Portugueses 

juntamente com A Geografia e Economia da Restauração, ambas publicadas nos 

cadernos da Seara Nova naquele mesmo ano. 

Essa ideia de um método histórico próprio para a investigação dos 

Descobrimentos, lhe era uma questão bastante cara que fora amadurecendo ao longo das 

comunicações e trabalhos que desenvolvera nas décadas de 1920-30, como indica o 

próprio autor em nota de rodapé. Nessa edição, menciona inclusive O Sigilo Nacional 
                                                                 
26 Ibidem, pp.X-XI. 
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Sobre os Descobrimentos (1924), o texto do Congresso de 1926, L’expansion des 

portugais dans l’histoire de la Civilizacion (1930) e os capítulos:  A gênese da 

expansão portuguesa e O Designio do Infante e as explorações atlânticas até a sua 

morte (na História de Portugal, “Barcelos”, dirigida por Damião Peres, V. III, 1931).  

Essa teoria geral, por sua vez, deveria basear-se em uma a investigação histórica 

assentada em duas premissas básicas: abordagem econômica e o condicionamento do 

meio geográfico. Variações dessa mesma fórmula aparecem de forma cada vez mais 

rotinizada na introdução de praticamente todos os títulos mencionados, mas ganham 

nesta versão de Los Portugueses um formato ainda mais sólido. Ao lado disso, segue 

outra preocupação metodológica de cunho mais heurístico – também recorrente – onde 

sugere que mais do que apenas uma nova descoberta de fontes e documentos inéditos, 

uma nova abordagem dos descobrimentos precisava valer-se de uma análise mais crítica 

das fontes já existentes.  

“No pretendemos entrar en disputas de escuela, pero afirmamos que en 

ratos capítulos de la Historia resulta tan patente como en éste el 

predominio de los factores económicos en el  origen y desarrollo de los 

acontecimientos. Otra estrella del Norte, el materialismo histórico, o, más 

bien, el punto de vista económico, tiene que guiar a los nautas de este 

mare mágnum de la historia de las navegaciones. Veremos que muchas de 

las regiones más obscuras de este Océano aun hoy Tenebroso se iluminan 

vivamente bajo la luz de esta razón. Nos será indispensable, por lo tanto, 

investigar las causas de la expansión geográfica de los pueblos europeos, 

desde las de carácter económico hasta las espirituales, compararlas 

después y dar el justo relieve a las que tuvieron mayor influjo en, la 

Historia.”27  

Se em Los Portugueses, quer comprovar a importância e pioneirismo destes na 

empresa dos descobrimentos, frente a concorrência europeia. No tomo sobre o Brasil, 

publicado apenas em 1956, pretende afirmar a importância lusitana na formação daquele 

país, com destaque a questão geográfica e territorial desde os primeiros capítulos, como 

ver-se-á adiante. A posição atlântica, em relação ao descobrimento e a posterior 

                                                                 
27 Jaime Cortesão, «Los Portugueses: Explicación del plan», em Historia de América y de los pueblos 
americanos, 1936, t. 5, pp. 497-499, p. 498. 
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sedimentação do espaço litorâneo com vias à produção e comércio oceânico, seria um 

dos eixos de sua argumentação. Tratando ainda do problema das fronteiras naturais. 

As partes subsequentes tratarão com detalhes o contexto diplomático europeu, 

em torno do Tratado de Tordesilhas, que segundo ele antecede e preside os três 

primeiros séculos de história do continente, sendo “a chave da política portuguesa na 

América”28. E a subsequente reafirmação da ideia de conhecimento pretérito de Portugal 

dos futuros territórios que reivindicava aos Reis Católicos. Tese sustentada a partir de 

sua nova interpretação de já consagradas fontes — como o planisfério de Cantino e O 

Esmeraldo de Situ Orbis de Duarte Pacheco Pereira. Culminando em sua teoria do 

Sigilo, que justificaria o silêncio em torno dos descobrimentos pré-colombinos. 

 “El silencio de los cronistas. Impuesto por la razón de Estdo, usurpó, con 

la gloria de Don Juan II, la de una pléyade de navegantes cuyos nombres, 

acaso, quedarán ignorados para Siempre. Los orígenes del Brasil, a la par 

que obscurecidos por un anonimato voluntario, se basan sobre un echo de 

abnegacion colectiva, único en la historia. Bien al contrario de lo que se 

ha afirmado, no fue una ciega y pródiga casualidad lo que dio esta tierra 

a Portugal. El Brasil portugues fue un don de la inteligencia previsora, del 

espiritu de organizacion y de la disciplina moral.”29 

No debate em torno da povoação e defesa da costa estabelece um diálogo com a 

obra de historiadores brasileiros, como Oliveira Vianna, Capistrano de Abreu, Gilberto 

Freyre, Caio Prado Jr, entre outros. Neste instante é que se percebe maior diferenciação 

no conteúdo já produzido e publicado pelo autor desde as décadas de 1930 — quando o 

livro havia de fato sido encomendado —, e a aplicabilidade prática de seus preceitos 

acerca da geografia e economia, de forma mais amadurecida, na interpretação dos 

processos de expansão e integração territorial em relação com os nativos e a produção 

com mão de obra escrava.  

Topus do republicanismo português, não deixa de fazer uma crítica ao Governo 

Geral e ao e presença jesuíta na América, e as implicações da ocupação holandesa no 

Brasil, durante o “domínio filipino” e sua relação com a Restauração portuguesa. 

                                                                 
28 Jaime Cortesão, «De los comienzos a 1799», em Historia de América y de los pueblos americanos, 1956, 
t. 26, pp. 3-540, p. 61. 
29 Ibidem, p. 164. 
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Salientando que na “confiança  cega” dos governantes espanhóis permitiram que os 

portugueses tomassem acento das fronteiras rumo a Oeste e Sul. Dando forma a uma 

concepção ideal de Tordesilhas, como se se cumprisse o destino territorial brasileiro 

prefigurado por Dom João II30.  

Salienta que “los factores de la expansion portuguesa en el interior de América 

de Sur, son essencialmente geográfico-econômicos”31, destacando que a motivação 

primeira era mesmo a busca de trabalho escravo indígena. Com uma clara analogia do 

explorador bandeirante com o navegador dos descobrimentos, e do Tratado de Madrid, 

como afirmação de Tordesilhas. “El tratado de Madrid fue depois de Tordesilhas el 

instrumento diplomático de mayor transcendência para el estabelecimeniento delas 

fronteiras del Brasil”32. Bem como o papel dos rios — condicionantes geográficos — 

da Bacia do Amazonas ao Norte e do Prata ao Sul, em comparação ao que o Atlântico 

havia desempenhado ligando-os ao desconhecido. 

Conclui salientando os traços da administração pombalina e a exploração dos 

metais preciosos, tanto via atividade mineradora nas Minas, como através do comércio 

no Prata. O que deslocará o eixo central geográfico para as capitanias mais ao sul, 

remodelando toda a vida na colônia. 33 Havendo ao fim um apêndice documental. 

Quanto a ênfase dos aspectos geográficos e econômicos na compreensão da 

História, ou aquilo que mais tarde Vitorino M. Godinho chamaria de complexo 

histórico-geográfico — em seu seminal verbete para o já referido Dicionário de 

História de Portugal34 — e que Braudel batizou de Geo-história, passemos agora a 

analisar.  

Se não houve no Portugal da primeira metade do XX nenhum movimento 

acadêmico mais coeso em torno das ciências sociais, tendo a História como disciplina 

central – como fora o caso dos Annales em França – é ao menos verdade que se pode 

perceber desde as primeiras décadas daquele século uma mobilização, ainda que 

dispersa e de caráter individual, onde a História, passa a ser anunciada do ponto de vista 

mais científico.  

                                                                 
30 Ibidem, p. 437 
31 Ibidem, p. 463 
32 Ibidem, pp. 502-503 
33 Ibidem, pp. 503-504 
34 Cf. Vitorino M. Godinho, «Complexo Histórico-Geográfico» em Joel Serrão, Op. Cit., v. 1, 1963, pp. 
130-135. 
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No caso específico de Cortesão, essa inclinação já é perceptível em seus roteiros 

de aula de História Pátria, publicados nos números de A Águia e A Vida Portuguesa35. 

É, todavia, nas décadas de 20 e 30 que essas preocupações de caráter metodológico 

serão cada vez mais presentes em sua obra, sobretudo pra questões específicas como a 

história da expansão, e por conta disso com uma enorme aproximação com Geografia. 

Boa parte da inspiração certamente vinha de geógrafos importantes como Paul Vidal 

de La Blache que em 1903 publicara o primeiro tomo da monumental História da França36, 

onde tomava o caso do território francês questionando-se como foi possível um fragmento de 

superfície, que não constitui uma unidade geográfica com limites naturais, ter se tornado uma 

pátria e um Estado, rompendo, portanto, com pressupostos de um determinismo físico 

bastante hegemônicos até então. La Blache e outros precursores da Geografia Humana 

anteciparam os historiadores, colocando problemas mais pertinentes a partir do ponto de vista 

da ciência social, como o da relação entre as sociedades e o meio físico e biológico em que se 

situam. A geografia teria então aberto um grande campo para os estudos de economias e 

sociedades, recortando o seu objeto de estudo pela definição de um espaço37. 

O caso mais eminente deles, a título de comparação, talvez seja o de Fernand Braudel 

(1902-1985). Quando publica O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Filipe 

II (1947), descreve seu objeto como “uma personagem complexa, embaraçosa, excepcional, 

que escapa as nossas medidas e definições. Inútil é pretender escrever dele a história simples, 

no gênero ‘nasceu a...’; tal como é inútil tentar escrever com simplicidade a seu respeito, 

contar singelamente como as coisas se passaram”38. Para compreendê-lo, assim sendo, não 

bastaria uma visão fragmentária, convencional, que “não têm em vista todo o vasto mar, mas 

um específico e minúsculo pedaço de mosaico [...] antes se concentrando nos gostos dos 

príncipes e dos ricos, numa nuvem de futilidades que pouco tem de comum com a história, 

lenta e poderosa”39. O que se propunha era uma visão estrutural, devendo-se então considerar 

                                                                 
35 Jaime Cortesão, «A renascença portuguesa e o ensino da História Pátria», em A Águia: revista quinzenal 
ilustrada e crítica, ,n.9, setembro de 1912. pp. 73-80. E «Curso de história pátria», em A Vida Portuguesa: 
quinzenário de inquérito a vida nacional, n.5, 31 de dezembro de 1912, p. 40. 
36  “Uma das obras mais fecundas para a história, talvez mesmo a mais fecunda de todas, terá sido a de Vidal de 
La Blache, historiador de origem, geógrafo de vocação. Diriam de bom grado que o Tableau de la geographie de 
la France, publicado em 1903, ao umbral da grande história da França de Ernest Lavisse, é uma das maiores 
obras não apenas da escola geográfica, mas também da escola histórica francesa.” Fernand Braudel, Escritos 
sobre a história, 1992, p. 50. 
37 Luís Corrêa Lima, «História, meio ambiente e cultura: a contribuição teórica de Fernand Braudel», em Debate, 
n.2, 2005, pp. 1-15. pp. 6-7. 
38 Fernand Braudel, O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época de Filipe II, 1983. v. 1. p. 21. 
39 Ibidem, p. 22. 
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o objeto em sua “problemática fundamental – a dialética espaço-tempo (geografia-

história)”40 na visão global de uma geo-história, que considerasse não somente a vastidão 

espacial do objeto mas sua temporalidade específica. Como o próprio autor se refere, 

“delimitar é definir”41 e um objeto como o Mediterrâneo – ainda que o recorte original 

buscasse tratar do período de 1550 a 1600 – transborda seu espaço e tempo, enquadrando-se 

em um tempo geográfico, uma história quase imóvel, a chamada “longa duração”, que 

estando quase fora do tempo é assim distinta do tempo dos homens e dos eventos42.  

 Captar o meio em sua permanência, não significa, sem embargo, tratar a geografia 

como mera descrição minuciosa do ambiente físico enquanto um meio estático, imutável e 

inerte – como tantas vezes era retratado nos capítulos iniciais dos livros de história –, mas 

antes, reconhecê-lo enquanto realidade estrutural e estruturante do processo histórico. Desta 

forma, Braudel escreve logo no início da primeira parte de O Mediterrâneo – que se intitula, 

justamente, “O Meio” – a seguinte observação: 

“Daí que as circunstâncias tenham concorrido para fazer surgir, através 

do espaço e do tempo, uma história ao retardador, reveladora de valores 

permanentes. Neste jogo, a geografia deixa de ser um valor em si mesma 

paras se tornar um meio, ajudando a reencontrar as mais lentas das 

realidades estruturais, e a organizar uma perspectivação segundo uma 

linha do mais longo prazo. A geografia (à qual, como à história, podemos 

pedir tudo) passa assim a privilegiar uma história quase imóvel, desde 

que, evidentemente, aceite seguir as suas lições e aceite as suas divisões e 

categorias.”43 

Voltando a Cortesão, que fora considerado pelo próprio Braudel como um dos 

grandes expoentes da historiografia portuguesa44, não foi diferente. Duas décadas antes da 

publicação da obra máxima do colega iberista francês, Cortesão, como vimos,  já havia se 

estabelecido na temática dos descobrimentos, um historiador dos mares, dedicando ao 

Atlântico o mesmo apreço que, Braudel irá despender ao “Mar Interior”.  

                                                                 
40 Ibidem, p. 28. 
41 Ibidem, p. 22. 
42 Ibidem, p. 25. 
43 Ibidem, p. 33. 
44 Vitorino Magalhães Godinho, Op. Cit., p. XXIV. 
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Joaquim Romero de Magalhães informa-nos acerca do grande papel que a geografia 

desempenhou em todo o transcurso da obra de Cortesão. Já em 1922, Cortesão lança a tese de 

que Portugal se formara e consolidara pela atividade comercial e portuária decorrente de sua 

posição geográfica e sua participação nas Cruzadas e que, portanto, a Revolução de 1383 e os 

Descobrimentos se deveram basicamente à ascensão de uma burguesia comercial e marítima. 

Três anos mais tarde, profere em Lisboa, na Universidade Livre, uma conferência que se 

intitulava, significativamente, As relações entre a geografia e a história de Portugal, da qual 

não ficou texto escrito. Desde então, o conhecimento do espaço e a sua importância para o 

estudo das sociedades no tempo seguiram como um marco forte em seus trabalhos45.  

No ano de 1928 – exilado em Paris – Cortesão escreve aquilo que mais tarde servirá 

de base para sua já referida obra Os Fatores Democráticos na Formação de Portugal. Inicia 

seu artigo com a seguinte epígrafe do geógrafo Jean Brunhes: “Podemos afirmar com certeza 

que toda a história das civilizações deve ser refeita sobre uma base geográfica mais 

solidamente aprofundada; e que um dos maiores interesses do nosso tempo está nesse 

incremento cada vez maior da orientação juntamente geográfica e social das investigações 

históricas.” 46 E, nas páginas seguintes, deixa claro a nova identidade à qual pretendia filiar 

sua abordagem, a mesma da primeira geração dos Annales, que mais tarde daria origem a 

Braudel e inúmeros historiadores que absorveram da geografia e das ciências sociais seu 

método de trabalho. Cito Cortesão:  

“As palavras de Brunhes, que servem de prólogo a este trabalho, podiam 

quase dispensar-nos de mais explícita declaração sobre o método das 

nossas investigações. Como, não obstante, não escrevemos numa revista 

de especialidade nem para um público de especialistas, do qual se não 

pode supor que esteja em dia com as questões de metodologia histórica, 

entendemos conveniente acrescentar que o método geográfico, a 

interpretação econômica e o ponto de vista sociológico remodelaram nos 

últimos anos profundamente a História; e historiador algum, 

«contemporâneo do seu tempo», pode escusar-se de os utilizar. A História 

Social domina hoje toda a História. E caminhando a par com a geografia 

humana e a sociologia, sem se confundir com elas, assenta de um lado 

                                                                 
45 Joaquim Romero Magalhães, «Cortesão, Jaime Zuzarte», em Dicionário de historiadores portugueses: da 
Academia Real das Ciências ao final do Estado Novo (Projeto da Biblioteca Nacional de Portugal). 16p. 
Disponível em <http://dichp.bnportugal.pt/historiadores /historiadores_cortesao.htm>. Acesso em 27/11/2011. 
46 Jean Brunhes Apud Jaime Cortesão, Os fatores democráticos na formação de Portugal, 1966, p. 217. 
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sobre o econômico e, do outro, sobre as variações e as modalidades da 

distribuição do povoamento humano, ou, na frase de Durkheim, as 

variações de volume e da densidade dinâmica das sociedades.”47  

Cortesão estava atento a autores que juntamente com La Blache inauguram o que 

conhecemos hoje como Geografia Humana, servindo-se repetidas vezes de Jean Brunhes e 

Camille Vallaux – sobretudo a obra La Geographie de l’Histoire (1921). Mas, para além de 

seu interesse pelos aspectos sociais da relação entre os homens e o meio, Cortesão interessou-

se sobrepujamente pelo meio natural em si, ou seja, pelo estudo das cartas dos ventos, das 

correntes marítimas, embrenhando-se no complexo estudo das navegações. Dos tratados de 

Alexander von Humbolt e da Geografia Física de Emmanuel de Martonne, herdou o 

conhecimento teórico, sobretudo acerca do Novo  Continente. Somando-se à vasta 

investigação documental dos relatos de viajantes, procurou reconstituir as expedições, suas 

rotas em meio às estradas marítimas, as condições que viabilizaram os empreendimentos 

lusitanos na América e os obstáculos que tantas vezes abateram as frotas. Essa perspectiva 

fica muito latente em um de seus últimos trabalhos publicados, Os Descobrimentos 

Portugueses (1958-60), onde critica as Histórias dos Descobrimentos que não levam em 

conta os fatores naturais: 

“Natural pareceria que a história dos descobrimentos geográficos fosse 

continuamente esclarecida pelo estudo dos agentes físicos da superfície 

dos oceanos que os podiam determinar e dos meios náuticos que os 

levaram a cabo. Contudo, quem abrir muitas obras que se ocupam da 

matéria, firmadas não poucas vezes por nomes ilustres, terá a surpresa de 

observar a ausência desse cuidado elementar. Dir-se-ia, ao ler esses 

trabalhos, que as navegações foram um mero acto do pensamento, guiado 

e realizado pelo puro alvedrio humano, sem qualquer influência da 

Natureza.”48 

Retornando a sua História do Brasil no Período Colonial (De los comienzos a 1799), 

publicado na Historia de América... Inicia com o capítulo Relação entre a geografia e a 

história do Brasil, afirmando destarte que “Em poucas histórias nacionais aparece tão 

                                                                 
47 Ibidem, p. 219. 
48 Jaime Cortesão Apud Fernando Rebelo, «História e geografia física, reflexões em torno da interdisciplinaridade 
desenvolvido por Jaime Cortesão», em Cadernos da revista de história econômica e Social (edição especial 
“Cidadania e Historia: homenagem a Jaime Cortesão”), n. 6/7, pp. 103-110, 1985. p. 103. 
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palpável, por assim dizer, a influência do fator geográfico como na do Brasil.” E negando a 

tese de que o Brasil havia sido descoberto por acaso, assevera: “Ao nosso ver, a aparição do 

Brasil na História se relaciona mais concretamente com sua posição no atlântico e com a 

série de explorações realizadas neste oceano” e foi a proximidade com a África, acentuada 

pela ação dos agentes naturais e sua posição nos trópicos, determinaram o aproveitamento 

econômico do país durante os séculos XVI e XVII, baseado na indústria açucareira e mão de 

obra africana trazida diretamente de Angola pelas estradas marítimas que estreitavam a 

distância entre os dois continentes. O livro traz ainda uma série de mapas de correntes 

marítimas e rotas de navegação49. 

Embora a preferência de Jaime Cortesão pelo fator geográfico-histórico se possa 

considerar uma constante de sua obra, cabe lembrar, como salienta Jorge Borges de 

Macedo50, que ele é o ponto de suporte para ajudar a perceber o problema da unidade de um 

determinado corpo social e o desfecho de alguns processos, mas não os garante. Se a pressão 

do condicionamento geográfico cerceia as margens de um percurso histórico, ela só pode 

tornar-se funcional quando depara-se com a ação dos sujeitos humanos. Sendo um processo 

lento, carregado de circunstanciamentos onde atuam as mais diversas necessidades e 

faculdades humanas, cuja única forma de consolidar-se em pulsão histórica, seria tomando 

consciência dele: “a cultura tem de recorrer constantemente à geografia e à geopolítica, que 

ajuda a compreender o nexo que as liga ao meio geográfico”51.  

Semelhanças com Braudel também são percebidas na questão econômica. Não 

obstante afirme que “os factores econômicos estão fundamentalmente na base de todas as 

formas que tomou a política do segredo em relação com os descobrimentos.”52 ele reforça, 

essa dimensão, sem ceder ao determinismo econômico: 

“Embora para nós o passado não se explique apenas pelos fatores 

econômicos, pois damos lugar de importância e relevo as causas 

espirituais, reconhecemos que aqueles são o primeiro móbil e fundamento 

das acções humanas. Não obstante, seria ilusório esperar uma linha 

sempre recta de conduta na politica de segredo, pois podiam e puderam 

                                                                 
49 Jaime Cortesão, «De los comienzos a 1799», em Historia de América y de los pueblos americanos, 1956, t. 
26, pp. 3-540, pp 3-7.  
50 Jorge Borges de Macedo. «A teoria da História de Jaime Cortesão» em Revista Prelo (número especial 
dedicado a Jaime Cortesão), 1984. pp. 57-66, dez. p. 63. 
51 Jaime Cortesão Apud  Jorge Borges de Macedo, Op. Cit., p. 63. 
52 Jaime Cortesão,  A política de sigilo nos descobrimentos, 1960, p. 10. 
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desviá-la de seu curso, quer as oscilações do poder pessoal, quer por 

vezes razões ,mais fortes de interesse religioso e científico.”53  

Esse trecho remete a uma série de considerações que estarão presentes no terceiro 

tomo de Civilização Material, Economia e Capitalismo (1979), obra em que Braudel também 

se volta de certa forma para o Atlântico entre os séculos XV e o XVIII, procurando situá-lo na 

escala do mundo, algo que Cortesão, de modo bem menos pretensioso tentara realizar décadas 

antes. Cito Braudel: 

“A história econômica do mundo é, portanto, toda história do mundo, mas 

vista de um certo observatório, o da economia. Ora, escolher esse 

observatório e não outro é privilegiar de antemão uma forma de 

explicação unilateral (e também por isso mesmo, perigosa), da qual sei de 

antemão que não me libertarei inteiramente. Não se privilegia 

impunemente a série dos fatos chamados econômicos. Por mais que nos 

empenhemos em dominá-los, reordená-los e, sobretudo, superá-los, 

poderemos evitar um “economismo” insinuante e o problema do 

materialismo histórico? É o mesmo que atravessar areias movediças.”54  

Concluindo, a Geo-história proposta nos termos de Braudel e Cortesão – cada um à 

sua maneira, mas comungando de uma mesma sintonia – é sim a história que o meio impõe 

aos homens, em que a duração destes encontra o atrito do espaço e a resistência do meio 

geográfico, obrigando-os a perceber o quanto são localizados, limitados e condicionados por 

estruturas objetivas – e subjetivas –, circunstâncias econômicas, sociais  e as forças políticas, 

tratando-se, portanto, de uma história estrutural55 que busque vislumbrar as diversas 

dimensões de seu objeto: os homens. É ainda, a história de como estes homens se situaram 

nesse meio, aprenderam a compreendê-lo, manipulá-lo e desvencilhar-se dos mais diversos 

percalços por ele impostos; ou seja, uma história onde a dialética entre os sujeitos e o meio 

tende a pautar os ritmos dos processos históricos.  
                                                                 
53 Ibidem, p. 6. 
54 Fernand Braudel, Civilização material economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, 1995, v. III, p. 9. 
55 “A história voltada para este passado distante que persiste, também chamada história estrutural, está sob o 
signo da duração, da repetição e da insistência. A estrutura em questão não é a mesma do estruturalismo, onde 
se trata de um sistema de relações abstratas. Para a história, ‘estrutura’ seria o que na massa de uma sociedade 
resiste ao tempo, perdura, escapa das vicissitudes e sobrevive com obstinação e sucesso. A imobilidade da 
estrutura, entretanto, não é absoluta. Ela é imóvel em relação a tudo que evolui ao seu redor mais ou menos 
depressa. A estrutura está sujeita a rupturas, porém muito afastadas umas das outras no tempo. As rupturas, por 
mais importantes que sejam, nunca afetariam toda a arquitetura estrutural de uma sociedade, pois nem tudo se 
quebra de um só golpe. A história estrutural faz parte da história global, que é a dialética permanente entre 
estrutura e não-estrutura, entre permanência e mudança.” Luis Correa Lima, Op. Cit., p. 11. 
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