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RESUMO 

 

Nesta dissertação, perpassamos a produção historiográfica de Alice Piffer Canabrava (1911-

2003) a partir das principais preocupações da História da Historiografia. Privilegiamos o 

período compreendido entre 1935, ano de ingresso de Canabrava no curso de Geografia e 

História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo 

(USP), e 1961, ano de fundação da Associação dos Professores de História do Ensino 

Superior (APUH), atual ANPUH, na FFCL de Marília-SP, da qual essa historiadora foi uma 

de suas fundadoras. Procuramos compreender a Escrita da História de Alice Piffer Canabrava 

através da noção de operação historiográfica formulada pelo historiador-jesuíta Michel De 

Certeau. O lugar formativo de Canabrava, qual seja, os cursos das várias Cadeiras da V 

subseção de Geografia e História da II seção de Ciências da FFCL da USP durante o período 

em que foi aluna da graduação, entre 1935 e 1937, nos auxiliou a compreender várias de suas 

escolhas e práticas historiográficas, como suas noções de História e Documento, bem como 

um conhecimento de larga mobilização: a Geografia de matriz vidaliana. Também 

demarcamos o concurso para a Cadeira de História da Civilização Americana de 1946 como 

ponto fulcral da trajetória intelectual de Alice Canabrava, uma vez que após ser preterida 

neste certame, estabeleceu-se na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 

(FCEA) da USP, fundada no mesmo ano. Esse novo lugar lhe forneceu os subsídios para 

incorporar a Ciência Econômica em sua produção historiográfica. Esperamos que este 

trabalho possa contribuir para a compreensão de um momento ímpar da História da 

Historiografia brasileira: da constituição da produção historiográfica no âmbito universitário. 

 

Palavras-chave: Alice Piffer Canabrava; História da Historiografia; Fundamentos da Escrita 

da História. 
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ABSTRACT 

 

On this dissertation, we pervade the historiographical production of Alice Piffer Canabrava 

(1911-2003) from the major concerns of History of Historiography. We privilege the period 

comprehended between 1935, the year of Canabrava’s join in the Geography and History’s 

graduation on the Faculty of Philosophy, Sciences and Letters (FFCL) of São Paulo 

University (USP), and, 1961, the foundation year of the Higher Education Professores on 

History Association (APUH), in the FFCL of Marília-SP. We have tried to comprehend Alice 

Piffer Canabrava’s Writing History trough the notion of Michel De Certeau’s 

historiographical operation. The Canabrava’s formative place, which is, the several Chairs’ 

classes of the V sub section on Geography and History of II Sciences section of USP’s FFCL 

during the period in which she was a student, between 1935 and 1937, helped us to 

comprehend her choices and historiographical practices, like her notions of History and 

Document, as well as a long term mobilization knowledge: the vidalian Geography. We also 

have demarcated the 1946’s competition for the American Civilization History as the focal 

point of Alice Canabrava’s intellectual trajectory, once after having been deprecated on this 

event, settled down on the Faculty of Administration and Economics Sciences, founded in the 

same year. This new place provided her aids to incorporate Economics on her 

historiographical production. We expect that this work can contribute to the comprehension of 

a special moment the History of Historiography: the constitution of university 

historiographical production.  

 

Key-words: Alice Piffer Canabrava; History of Historiography; Writing History 

Fundamentals. 
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INTRODUÇÃO 

 

Normalista da Escola Caetano de Campos na Praça da República em São Paulo. 

Professora de escola primária em Araras-SP e comissionada para o curso de Geografia e 

História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da USP na segunda turma da V 

subseção de Geografia e História da II seção de Ciências (1935)1. Assistente da Cadeira de 

História da Civilização Americana sob a regência de Paul Vanorden Shaw2 desde 1938. 

Doutora em Ciências em 1942 com tese na área de História Econômica com excepcional 

recepção da crítica nacional e internacional3. Livre-docente em Ciências pela FFCL em 1946, 

também com tese amplamente elogiada. Primeira mulher a atingir a condição de catedrática 

na USP, com tese apresentada na Cadeira X de História Econômica Geral e do Brasil da 

Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (FCEA) em 1951. Uma das fundadoras 

da Associação dos Professores Universitários de História (APUH) na cidade de Marília-SP 

em 1961. Sócia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) desde 1975. Fundadora 

do periódico Revista Brasileira de História em 1981, data de sua aposentadoria na atual 

Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP. Em 1985 foi eleita professora 

emérita. Estes são os principais caminhos percorridos na trajetória intelectual da historiadora 

Alice Piffer Canabrava4. Uma trajetória sem dúvida, notória e vitoriosa. Contudo, um evento 

                                                           
1 A notação “Geografia e História” ao invés de “História e Geografia” se dá pelo fato de que a primeira Cadeira 
da V subseção de Geografia e História da II seção de Ciências, era exatamente a Cadeira de Geografia Física e 
Humana. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 4.  
2 Na seção “CURRICULUM VITAE DOS NOVOS PROFESSORES”, constante do Anuário da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, 1936, temos uma síntese da trajetória acadêmica de Paul Vanorden Shaw. Nascido a 
11 de Julho de 1898, em São Paulo, fez seus estudos secundários no Ginásio de Lavras (Minas Gerais), no 
Wellsbore, High School, Pennsylvania, Estados Unidos. Nesse país, continuou os estudos superiores no College 
of Wooster (Ohio) onde, em 1919, obteve o grau de Bacharel em Artes. Depois de uma estadia de dois anos na 
América do Sul, voltou a Nova York, e na Universidade de Columbia encetou os estudos que lhe trouxeram, em 
1926, o grau de Mestre em Artes, e, em 1930, o de Doutor em Filosofia [...]. Em sua produção devemos destacar 
seus estudos acerca de José Bonifácio e sua vasta publicação de artigos sobre a América Latina em jornais como 
o “New York Times” e o “Washington Post”. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 
1937, p. 297-298. 
3 Empregamos aqui a noção de recepção de acordo com a compreensão de Roger Chartier em seus vários estudos 
acerca das práticas de leitura. CHARTIER, Roger. Introdução. Por uma sociologia histórica das práticas 
culturais. In: CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Col. Memória e 
sociedade. Trad. Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 13-28. CHARTIER, Roger. 
A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Trad. Mary Del 
Priore. Brasília: EdUnb, 1999.   
4 Ao longo desta dissertação, denominamos Alice Piffer Canabrava por vezes Alice, Alice P. Canabrava ou 
simplesmente Canabrava. No meio acadêmico era conhecida por Dona Alice e por seus familiares, como sua 
sobrinha-neta Lúcia Carvalho, chamada de Tia Alice. A noção de trajetória baseia-se nos trabalhos de Pierre 
Bourdieu. Diferentemente de biografias comuns, a trajetória descreve a série de posições sucessivamente 
ocupadas pelo mesmo escritor em estados sucessivos do campo literário [...] que se define o sentido dessas 
posições sucessivas, publicação em tal ou qual revista, ou por tal ou qual editor, participação em tal ou qual 
grupo etc. Cf. BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996, p. 71-
72. Contudo, adota-se essa noção de acordo com os trabalhos historiográficos que a empregam. Como, por 



15 

 

marcaria de modo indelével essa carreira: a não aprovação em concurso para a Cadeira de 

História da Civilização Americana em 1946 na FFCL. A razão: o fato de ser mulher. 

Parcela de sua fortuna crítica aponta-a como uma historiadora ligada à Escola dos 

Annales. Em um pequeno texto de 1985 (exatamente a data em que Alice Piffer Canabrava foi 

eleita professora emérita da USP), três de seus ex-orientandos – conforme quadro 6 de nosso 

anexo – Zélia Maria Cardoso de Mello5, Flávio Azevedo Marques de Saes6 e Nelson Hideiki 

Nozoe7, comentaram as três teses de Alice P. Canabrava: “O Comércio Português no Rio da 

Prata (1580-1640)”, que lhe conferiu o título de doutora em Ciências na área de História 

Econômica em 1942 na FFCL da USP8; a tese que lhe conferiu o título de livre-docente por 

conta do concurso para a Cadeira de História da Civilização Americana de 1946, intitulada “A 

Indústria do Açúcar nas Ilhas Inglesas e Francesas do Mar das Antilhas (1697-1755)”9; e “O 

Desenvolvimento da Cultura do Algodão na Província de São Paulo (1861-1875)”, que lhe 

garantiu o posto de professora catedrática de História Econômica Geral e do Brasil na FCEA 

da USP em 195110. Acerca dessas três teses, os autores afirmaram: “Podemos identificar, 

neste plano [no plano metodológico], a influência dos historiadores franceses ligados à revista 

                                                                                                                                                                                     
exemplo: ANHEZINI, Karina. Correspondência e escrita da história na trajetória intelectual de Afonso Taunay. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 32, p. 51-70, 2003. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2201/1340>. Acessado em 07/03/2014.  
5 A tese de doutoramento de Zélia Maria Cardoso de Mello, intitulada “São Paulo, 1845-1895: metamorfose da 
riqueza. Contribuição ao estudo da passagem da economia mercantil-escravista à economia exportadora 
capitalista” foi orientada por Alice P. Canabrava e defendida em 03/09/1981 na FEA/USP, sendo aprovada com 
nota 10,0 e com distinção e louvor pela banca examinadora composta por: Adroaldo Moura da Silva, Flávio 
Azevedo Marques de Saes, Fernando Antonio Novais e José de Souza Martins. Foi posteriormente publicada em 
livro: MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Metamorfoses da Riqueza. São Paulo, 1845-1895. Contribuição ao 
Estudo da Passagem da Economia Mercantil-Escravista à Economia Exportadora Capitalista. São Paulo: 
HUCITEC; Prefeitura de São Paulo, 1985. 
6 A dissertação de mestrado de Flávio Azevedo Marques de Saes intitulada “As Ferrovias de São Paulo: Paulista, 
Mogiana e Sorocabana – (1870-1940)” foi orientada por Alice P. Canabrava e obteve nota 10,00 em 27/09/1974 
perante a banca examinadora composta por José Francisco de Camargo e Eduardo D’Oliveira França. Também 
foi publicada em livro: SAES, Flávio Azevedo Marques de. As Ferrovias de São Paulo, 1870-1940. São Paulo: 
HUCITEC, 1981. 
7 A tese de Nelson Hideiki Nozoe, “A estrutura tributária e as atividades econômicas na capital paulista (1889-
1933)”, foi orientada por Alice P. Canabrava e em 07/12/1983 obteve nota 10,0 com distinção pela banca 
examinadora composta por Heloisa Liberalli Belloto, Oracy Nogueira, Flávio Azevedo Marques de Saes e Eni de 
Mesquita Samara. Também foi publicada em livro: NOZOE, Nelson Hideiki. São Paulo: Economia cafeeira e 
urbanização. Estudo da estrutura tributária e das atividades econômicas na capital paulista (1889-1933). São 
Paulo: IPE/USP, 1984.  
8 CANABRAVA, Alice Piffer. O Comércio Português no Rio da Prata (1580-1640). São Paulo: Boletim XXXV 
da Cadeira de História da Civilização Americana, n. 2, FFCL/USP, 1944. 
9 CANABRAVA, Alice Piffer. O Açúcar nas Antilhas (1697-1755). 2º edição. São Paulo: Instituto de Pesquisas 
Econômicas, 1981. Esse é o nome pelo qual esta tese foi denominada para sua publicação em livro em 1981. 
10 CANABRAVA, Alice Piffer. O Desenvolvimento da Cultura do Algodão na Província de São Paulo (1861-
1875). 3º edição. São Paulo: EDUSP; ANPUH, 2011. A primeira edição desta tese foi publicada pela Indústria 
Gráfica Siqueira em 1951 e a segunda pela editora T. A. Queiroz em 1984. 
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Annales”11. Esta aproximação se justifica, segundo os autores, através da resenha escrita por 

Fernand Braudel a respeito desta tese de doutoramento de Alice na Revista dos Annales12. 

Procuraram comparar os procedimentos metodológicos das três teses de Alice com o que 

chamaram de “história positivista” e “história dos economistas”. O que a aproximaria da 

Escola dos Annales seria o “tratamento das fontes” e não apenas as “fontes oficiais” e o uso 

da Geografia. “Estes dois cuidados – com as fontes e com a Geografia – nem sempre têm sido 

observados na história dos economistas”13. 

Maria Alice Rosa Ribeiro, em artigo que tratou das primeiras pesquisadoras de 

História Econômica no Brasil, também vinculou Alice Canabrava, genericamente, aos 

Annales. “Sem dúvida, a matriz teórica e metodológica, a forma de fazer história e a 

influência das preocupações com os aspectos econômicos vieram dos Annales”14. Também 

apontou para a importância da Geografia na obra de Canabrava. “O vínculo estreito entre a 

História e a Geografia aponta para uma outra influência dos Annales, que considerava 

impossível pensar a História separada da Geografia”15. A justificativa para tal vinculação se 

deu através da menção aos professores franceses que ocuparam várias Cadeiras da recém-

criada FFCL da USP em 193416. 

Alice P. Canabrava também foi lembrada pelo pioneiro dos estudos historiográficos no 

Brasil: José Honório Rodrigues17. Em seu já clássico “Teoria da História do Brasil: introdução 

                                                           
11 MELLO, Zélia Maria Cardoso de; NOZOE, Nelson Hideiki; SAES, Flávio Azevedo Marques de. Três 
Pesquisas Pioneiras em História Econômica (as teses universitárias de Alice Piffer Canabrava). Estudos 
Econômicos. São Paulo. v. 15, n. especial, 1985, p. 176. 
12 Trata-se de: BRAUDEL, Fernand. Du potosi à Buenos Aires: Une route clandestine de l´argent. Fin du XVe, 
début du XVIIe siècle. Annales. Économie, Sociétés, Civilisations. Paris, n. 4, p. 546-550, 1948. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1948_num_3_4_2381>. Acessado 
em 20/11/2013. 
13 MELLO; NOZOE; SAES, op. cit., 1985, p. 177. 
14 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. As primeiras pesquisadoras brasileiras em história econômica e a construção da 
disciplina no brasil. história econômica & história de empresas. São Paulo. v. II, n. 2, 1999, p. 15. 
15 Idem, p. 14. 
16 Sobre alguns aspectos da presença de professores franceses nos primórdios da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP, ver: CAPELATO, Maria Helena Rolim; FERLINI, Vera Lucia Amaral; GLEZER, 
Raquel. Escola uspiana de História. Estudos Avançados, São Paulo, v. 8, n. 22, p. 349-358, 1994. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n22/44.pdf>. Acessado em 25/02/2014. MARTINEZ, Paulo Henrique. Fernand 
Braudel e a primeira geração de historiadores universitários da USP (1935-1956): notas para estudo. Revista de 
História. São Paulo, v. 146, p. 11-27, 2002. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18929/20992>. Acessado em 25/02/2014. 
17 Sobre este pioneirismo ver a tese: GLEZER, Raquel. O saber e o fazer na obra de José Honório Rodrigues: 
um modelo de análise historiográfica. 1976. Tese (Programa de Pós-Graduação em História Social) – FFLCH, 
USP, São Paulo, 1976. Para um amplo panorama da compreensão de História da Historiografia de José Honório 
Rodrigues ver: FREIXO, Andre de Lemos. Um ‘arquiteto’ da historiografia brasileira: história e historiadores em 
José Honório Rodrigues. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 31, n. 62, p. 143-172, 2011. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/rbh/v31n62/a09v31n62.pdf>. Acessado em 21/02/2014. Ver também: FREIXO, 
Andre de Lemos. A arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José Honório Rodrigues. 
2012. 417 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História Social) – IH/UFRJ, Rio de Janeiro, 2012. Disponível 
em: <http://teses2.ufrj.br/34/teses/785577.pdf>. Acessado em 21/02/2014. 
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metodológica”, publicado em 1949, no sexto capítulo acerca dos gêneros de História, ao 

dissertar sobre a História Econômica, Rodrigues remontou suas origens ao marxismo, 

passando pela História de empresas, História dos preços e da luta de classes no Brasil. 

Afirmou tratar-se de um gênero ainda incipiente no Brasil e que teria seu início nas primeiras 

décadas do século XX.  
A historiografia econômica começa neste século, com a obra de Amaro 
Cavalcanti, Leopoldo Bulhões, João Pandiá Calógeras, Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada, F. T. de Sousa Reis, Afonso Taunay, Roberto 
Simonsen, Alfredo Ellis Júnior, Caio Prado Júnior, Afonso Arinos de Melo 
Franco, Josias Leão, Marcos Carneiro de Mendonça, José Jobim, Pires do 
Rio, Alice Canabrava, José J. F. Normano, Wanderley Pinho e Francisco 
Iglésias18. 
 

José Honório Rodrigues não fez nenhuma menção aos procedimentos metodológicos 

do trabalho de Alice, tão pouco a vinculou a nenhuma escola historiográfica. Foi tomada 

como pioneira nos estudos brasileiros de História Econômica. 

Outro autor que também fez menção aos trabalhos de Alice Canabrava foi José 

Roberto do Amaral Lapa. Em seu “A História em Questão: historiografia brasileira 

contemporânea”, Lapa classificou os autores e seu modus operandi de trabalhar a 

Historiografia brasileira até aquele momento em quatro categorias. Na primeira categoria, 

denominada “Análises gerais qualitativas da produção e/ou das dificuldades dos estudos 

históricos”, figuraram os nomes de A. P. Canabrava, Francisco Iglésias e Nelson Werneck 

Sodré19. Quase 10 anos depois, em nova análise da situação da Historiografia brasileira, 

Amaral Lapa lamentava o despertar tardio dos historiadores brasileiros para os estudos 

historiográficos.  
Se de um lado a sistematização dos estudos da historiografia demorou tanto 
para se autonomizar entre nós, de outro, durante muito tempo, poucos 
historiadores se preocuparam com essa questão. Entre estes, distinguem-se 
Nelson Werneck Sodré (1945) e, pelo pioneirismo e qualidade de sua obra, 
José Honório Rodrigues (1949), ao qual se acrescentam Alice Canabrava 
(1949), Sérgio Buarque de Holanda (1949), Caio Prado Júnior (1949), 
Otávio Tarquínio de Souza (1957)20.  
 

Se por José Honório Rodrigues Alice Canabrava foi lembrada pelo seu pioneirismo 

nos estudos de História Econômica, Amaral Lapa chamou atenção para o fato de que ela foi 

uma das primeiras historiadoras a se dedicar aos estudos historiográficos com a organização 

                                                           
18 RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil. Introdução metodológica. 3º edição. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1969, p. 167. 
19 LAPA, José Roberto do Amaral. A História em Questão: historiografia brasileira contemporânea. Petrópolis: 
Vozes, 1976, p. 22. 
20 LAPA, José Roberto do Amaral Lapa. História e Historiografia brasileira pós 64. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1985, p. 51. 



18 

 

de bibliografia em vários verbetes do “Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros”, dirigido 

por Rubens Borba de Moraes e Willian Berrien. Alice Canabrava, juntamente com Rubens 

Borba de Moraes, organizou a bibliografia, com breves comentários, dos seguintes tópicos: 

“História. Obras Gerais”21; “História. Período Colonial”22; “Independência. Primeiro Reinado. 

Regência”23; “Segundo Reinado”24 e “República”25. 

Contudo, o maior comentador da obra de Alice Piffer Canabrava foi o historiador 

mineiro, antigo professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), e também seu grande amigo, Francisco Iglésias26. Em sua primeira 

avaliação acerca da Historiografia econômica brasileira empreendida em 1959, Iglésias, após 

mencionar as obras de síntese de Caio Prado Júnior e Celso Furtado e constatar que ainda nos 

encontrávamos em uma fase de monografias, afirmou que  
[...] o único modo de contribuir para o aprofundamento da história 
econômica do Brasil, está, pois, no estudo de um setor, com pesquisas 
extensas e intensas. Como exemplo dessa atitude, poderíamos lembrar 
ALICE P. CANABRAVA, com suas obras exaustivas e bem sucedidas (O 
comércio português no rio da Prata – 1580/1640; O desenvolvimento da 
cultura do algodão na Província de São Paulo – 1861/1875)27. 
 

Francisco Iglésias, no excerto acima, tomou como exemplares dos trabalhos que 

necessitavam ser empreendidos em História Econômica no Brasil, essas duas teses de Alice 

Canabrava, que tratou como monografias. 

Em comentário ao texto de Alice Canabrava, “Roteiro sucinto do desenvolvimento da 

historiografia brasileira”, apresentado por conta do Encontro Internacional de Estudos 

                                                           
21 CANABRAVA, Alice Piffer; MORAES, Rubens Borba de. História. Obras Gerais. In: MORAES, Rubens 
Borba de; BERRIEN, Willian (dirs.). Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros. Rio de Janeiro: SOUZA, 
1949, p. 379-386. 
22 Idem, p. 401-407. 
23 Idem, p. 424-432. 
24 Idem, p. 440-446. 
25 Idem, p. 458-491. 
26 A correspondência ativa e passiva de Alice Piffer Canabrava encontra-se, parte no Instituto de Estudos 
Brasileiros (IEB) da USP, parte no Instituto Moreira Salles (IMS) do Rio de Janeiro no acervo Francisco Iglésias 
e parte significativa, até a escrita deste trabalho, estava na posse de Lúcia Carvalho, sobrinha-neta de Alice 
Canabrava, e será doada ao IEB e por ele catalogada e disponibilizada aos pesquisadores. Para um estudo 
completo da trajetória e obra de Francisco Iglésias ver: SANTOS, Alessandra Soares. A Universidade, A 
História e O Historiador: o itinerário intelecutal de Francisco Iglésias. 2013. 345 f. Tese (Programa de Pós-
Graduação em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/UFMG. Belo Horizonte, 2013. Agradeço 
à autora pelo envio de sua tese ainda não disponível na internet. A partir dela tomei conhecimento do acervo 
Francisco Iglésias do IMS, onde se encontram parte das missivas de Alice Piffer Canabrava. Para uma trajetória 
de Francisco Iglésias e do curso de geografia e História da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas 
Gerais ver: SANTOS, Alessandra Soares. Francisco Iglésias e o curso de Geografia e História da Faculdade de 
Filosofia de Minas Gerais (década de 1940). História da Historiografia. Ouro Preto, n. 11, 2013, p. 104-121. 
Disponível em: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/521/348> Acessado em 
24/12/2013. 
27 IGLÉSIAS, Francisco. Historiografia econômica brasileira. In: IGLÉSIAS, Francisco. Introdução à 
Historiografia Econômica. Belo Horizonte: Faculdade de Ciências Econômicas/UMG, 1959, p. 87. 
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Brasileiros. I Seminário de Estudos Brasileiros, ocorrido no IEB da USP em 1971, Iglésias 

destacou o pioneirismo de nossa historiadora nos estudos historiográficos e de História 

Econômica.  
A autora, que se afirmara no campo da História Econômica do Brasil, tem 
estudos que a indicam à tarefa, uma vez que já escreveu outros roteiros do 
gênero, como se vê no que dedicou às fontes primárias para o estudo da 
moeda e do crédito em São Paulo no século XVI, ou no que escreveu sobre a 
bibliografia das bandeiras, além de várias bibliografias28. 
 

Além de destacar seu pioneirismo em História Econômica, assim como o fez José 

Honório Rodrigues, Iglésias também destacou seus estudos historiográficos, como “As fontes 

primárias para o estudo da moeda e do crédito em São Paulo no século XVI”, originalmente 

publicado em 194829 e “Ensaio Bibliográfico sobre as Bandeiras”30. Ainda sobre a 

bibliografia sobre Bandeiras, em 1979, Iglésias citou o pioneirismo nos estudos 

historiográficos dos autores do “Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros” de 1949, dentre 

eles Alice Canabrava, que organizou e comentou bibliografia sobre o movimento31. 

Em outro balanço, esse de 1973, Francisco Iglésias, mencionando a geração das 

Faculdades de Filosofia, citou Alice Canabrava entre os historiadores que fazem ou fizeram 

uso do aparato das Ciências Sociais em seus trabalhos, como a Sociologia, Economia, 

Antropologia, Política, Geografia – veremos no segundo capítulo desta dissertação, como 

Alice Canabrava se apropriou de conhecimentos das Ciências Econômicas em seus estudos e 

no último capítulo, como incorporou uma tradição de estudos geográficos. Esses 

historiadores, segundo Iglésias, “[...] usam conceitos ou técnicas daquelas disciplinas, de 

modo que seus livros ultrapassam o nível descritivo para chegar à interpretação e à ciência 

social”32. 

Alice Canabrava ainda foi lembrada por Iglésias como pioneira nos estudos 

universitários de História Quantitativa33.  

                                                           
28 IGLÉSIAS, Francisco. Comentário. In: CANABRAVA, Alice Piffer; HOLANDA, Sérgio Buarque de; LUZ, 
Nicia Vilela. Anais Encontro Internacional de Estudos Brasileiros. I Seminário de Estudos Brasileiros. São 
Paulo: Universidade de São Paulo/Instituto de Estudos Brasileiros, 1972, p. 22. 
29 CANABRAVA, Alice Piffer. As fontes primárias para o estudo da moeda e do crédito em São Paulo no século 
XVI. In: CANABRAVA, Alice Piffer. História Econômica: Estudos e Pesquisas. 1º edição. São Paulo: Hucitec; 
UNESP; ABPHE, 2005, p. 285-300. 
30 CANABRAVA, Alice Piffer. Ensaio Bibliográfico sobre as Bandeiras. Boletim Bibliográfico. São Paulo, 
Biblioteca Municipal de São Paulo, vol. V, p. 7-20, 1944a. 
31 IGLÉSIAS, Francisco. A História no Brasil. In: FERRI, Mário Guimarães; MOTOYAMA, Shozo. História 
das Ciências no Brasil. São Paulo: EPU; Editora da Universidade de São Paulo, 1979, p. 271. 
32 IGLÉSIAS, Francisco. A Historiografia da América Latina. Revista de Historia de América. Havana, n. 75/76, 
1973, p. 69. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/20139102?uid=3737664&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2110
3380044821>. Acessado em 11/02/2014. 
33 Aspecto este que pretendo tratar em minha futura tese de doutoramento. 
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Para dar apenas um exemplo, lembrar-se-ia a produção notável de Alice 
Canabrava, lamentando-se apenas não seja mais ampla: além dos livros 
publicados, modelares como pesquisa e tratamento, cite-se a produção de 
estudos importantes sobre a economia paulista, notadamente dos séculos 
XVII e XVIII, a aparecerem em próximo volume. Ele vai revelar o emprego 
mais feliz de técnica quantificadora34. 
 

Em seu último balanço historiográfico, editado postumamente por João Antonio de 

Paula em 2000, após a morte do historiador mineiro em 1999, Alice Canabrava foi 

mencionada por Francisco Iglésias em três ocasiões como especialista da bibliografia sobre o 

movimento bandeirante. Duas se referiram à sua já mencionada colaboração no “Manual 

Bibliográfico de Estudos Brasileiros”35. “A bibliografia do bandeirismo é ampla, apesar de 

tudo, tendo sido estudada com acuidade por Alice Canabrava, em 1949”36. Na última ocasião 

em que o nome de Alice foi relacionado à bibliografia sobre os bandeirantes, foi tomada como 

“[...] melhor conhecedora da imensa bibliografia bandeirante”37. Por fim, na periodização da 

Historiografia brasileira empreendida por Iglésias, a produção de Alice Canabrava figurou no 

terceiro momento, ou seja, de 1931, data da reforma de ensino de Francisco Campos que 

instituiu a criação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, onde o curso de Geografia e 

História se abrigava. Para Iglésias, o primeiro nome a ser lembrado no escopo da 

Historiografia surgida sob os auspícios da Universidade, era o de Alice P. Canabrava. 

Destarte o fato de ter errado quanto à turma de Alice, uma vez que ela fez parte da segunda e 

não da primeira turma do curso de Geografia e História da FFCL da USP, Iglésias, após 

mencionar suas três teses universitárias, destacou sua contribuição para a História da 

Historiografia. 
Escreveu com superioridade sobre a historiografia, como a das bandeiras, no 
Manual bibliográfico de estudos brasileiros, de 1949. Preparou exemplar 
edição da obra de Antonil, em 1967. Na história geral da civilização 
brasileira, escreveu dois capítulos, entre os melhores da obra, sabidamente 
desigual (só igualados por alguns do diretor, Sérgio Buarque de Holanda): 
“A grande propriedade rural”, em 1960, e “A grande lavoura”, em 1971. 
Amplos e admiravelmente desenvolvidos, podem dar volume decisivo para o 
esclarecimento de problema básico de economia. Vem escrevendo (já 
publicou capítulos em revistas) sobre os níveis da riqueza e da pobreza na 
capitania de São Paulo: virá a ser sua melhor obra, pela densidade e riqueza 
da pesquisa, na qual se aplicam com rigor as técnicas da história 
quantitativa. Possivelmente a história demográfica e a produção econômica 
não tiveram entre nós até hoje trabalho desse nível38.   

                                                           
34 IGLÉSIAS, op. cit., 1979, p. 298. 
35 IGLÉSIAS, Francisco. Os historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira; Belo Horizonte: UFMG, IPEA, 2000, p. 20. 
36 Idem, p. 168. 
37 Idem, p. 175. 
38 Idem, p. 231-232. 
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Sendo assim, a fortuna crítica de Alice Piffer Canabrava a aproxima da Escola dos 

Annales e, consequentemente, da Geografia. Aponta-a como pioneira nos estudos 

historiográficos e em História Econômica, com destaque para a História Econômica 

quantitativa. 

 

� 

 

A área conhecida como História da Historiografia vem se consolidando no cenário 

intelectual e acadêmico brasileiro, principalmente a partir da organização, desde 2007, do 

Seminário Nacional de História da Historiografia. Estes Seminários se realizam anualmente 

na Universidade Federal de Ouro Preto, em seu campus localizado na cidade de Mariana-MG. 

Por conta do III Seminário Nacional de História da Historiografia de 2009, mais uma 

iniciativa viria a fortalecer a área e possibilitar a intensificação das trocas entre os 

pesquisadores: a criação da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia39. 

Pari passu, a criação da revista História da Historiografia foi outra iniciativa ímpar para a 

abertura de mais um espaço de debates e conhecimento na área40. 

 Já em 2006, Valdei Lopes de Araújo tentava definir os contornos e intentos da 

História da Historiografia enquanto disciplina41. Em 2013, nova tentativa de definição do 

objeto da História da Historiografia foi empreendida por aquele historiador, agora, a partir da 

definição de historicidade em Martin Heidegger42. Nesse mesmo ano, Rodrigo Turin também 

procurou refletir acerca da História da Historiografia, inspirado, principalmente, nos trabalhos 

de Manoel Luiz Salgado Guimarães. Segundo o próprio Turin, seus intentos eram refletir 

acerca dos seguintes questionamentos:  

[...] quais são as expectativas e os constrangimentos que demarcam a atual 
inserção e a expansão da história da historiografia. Em que medida é 
possível identificar para ela uma identidade que a legitime e lhe dê 
estabilidade como um campo autônomo ou, mesmo, como um subcampo de 
pesquisas? É possível delimitar essa especificidade através da unidade de seu 
objeto, de sua metodologia, dos problemas em torno dos quais se 

                                                           
39 Ver: <http://www.sbthh.ufop.br/>. Acessado em 21/02/2014. 
40 Ver o site do periódico: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/index>. Acessado em 21/02/2014. 
41 ARAÚJO, Valdei Lopes de. Sobre o lugar da história da historiografia como disciplina autônoma. Locus: 
revista de história. Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 79-94, 2006. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/locus/files/2010/02/42.pdf>. Acessado em 21/02/2014. 
42 ARAÚJO, Valdei Lopes de. História da Historiografia como analítica da historicidade. História da 
Historiografia. Ouro Preto, n. 12, 34-44, 2013. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/620/378>. Acessado em 21/02/2014. 
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desenvolve? Deve a história da historiografia exercer, ou exerce, algum tipo 
de função normativa diante da disciplina histórica como um todo?43 
 

Manoel Luiz Salgado Guimarães foi um historiador fundamental que deu o start a 

estas questões na Historiografia Brasileira a partir das proposituras de Michel De Certeau e 

sua A Escrita da História, publicada na França em 197544, em resposta aos questionamentos 

de Hayden White em sua Meta-História, publicado em 197345. Não ao acaso, o último 

número da revista História da Historiografia trouxe um dossiê intitulado: “A história em 

questão: diálogos com a obra de Manoel Luiz Salgado Guimarães”. Nesse dossiê foi 

publicado o supracitado texto de Rodrigo Turin e um texto de Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior, onde este pôde nos transmitir algo de seu convívio com os textos de Manoel, com o 

próprio Manoel e sua importância para a Historiografia brasileira.  

Manoel Luiz Salgado Guimarães é reconhecidamente um dos responsáveis 
principais pela afirmação do campo dos estudos de historiografia no Brasil. 
Ele, com muito afinco, e apesar de muitos o aconselharem a fazer “história 
mesmo”, “história de verdade”, se empenhou na consolidação de um campo 
de pesquisa em torno daquelas problematizações que foram colocadas para 
os historiadores pelas obras não só de Foucault, Certeau, Elias, mas do 
próprio Ricoeur, de François Hartog, de Hayden White, de Roland Barthes, 
de Reinhart Koselleck, entre outros, que inquiriam o fazer história lá onde 
ela se materializa: na produção do texto, na narrativa, na escrita46.  
 

Em seu estudo que já nasceu clássico, publicado em 1988, Salgado Guimarães 

inaugurou no Brasil uma nova forma de questionar os textos historiográficos, não a partir de 

contextos externos, mas a partir dos próprios textos, compreendendo-os enquanto 

acontecimentos. Foi assim que, inspirado na formulação certeauniana de que a escrita da 

História se coaduna a partir de determinadas práticas científicas e de lugares sociais, Salgado 

Guimarães questionou o modus operandi historiográfico do século XIX brasileiro. Guimarães 

analisou como se deu a escrita da História do Brasil no século XIX a partir de seu locus 

privilegiado: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em suas práticas 

discursivas e escriturísticas. 
O lugar privilegiado da produção historiográfica no Brasil permanecerá até 
um período bastante avançado do século XIX vincado por uma profunda 
marca elitista, herdeira muito próxima de uma tradição iluminista. E este 

                                                           
43 TURIN, Rodrigo. História da historiografia e memória disciplinar: reflexões sobre um gênero. História da 
Historiografia. Ouro Preto, n. 13, 2013, p. 79. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/673/413>. Acessado em 21/02/2014. 
44 CERTEAU, Michel De. A Escrita da História. 3º edição. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
45 WHITE, Hayden V. Meta-História. A imaginação histórica do século XIX. São Paulo: EDUSP, 2008. 
46 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. Um mestre de rigor: Manoel Luiz Salgado Guimarães e a delimitação 
do campo de estudos de historiografia no Brasil. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 13, 2013, p. 146. 
Disponível em: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/681/417>. Acessado em 
21/02/2014. 
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lugar de onde o discurso historiográfico é produzido, para seguirmos as 
colocações de Michel de Certeau, desempenhará um papel decisivo na 
construção de uma certa historiografia e das visões e interpretações que ela 
proporá na discussão da questão nacional47. 
 

Continuando suas reflexões, em 2002, Salgado Guimarães nos incitou a questionar 

nossa própria memória disciplinar. Uma vez que o historiador questiona a construção da 

memória, por que não refletir acerca da construção de sua própria disciplina? Apontou, assim, 

para a necessidade de desnaturalizar a escrita da História e pensar a disciplina histórica para 

além de um mero percurso em busca de um estatuto de cientificidade.  
Entronizada em um panteon, a História disciplinar refaz sua trajetória 
apresentando este percurso como um desenvolvimento natural do 
conhecimento em busca de cientificização, apagando os traços que 
inscrevem este procedimento no mundo histórico, tornando-se a própria 
memória da disciplina. Se a prática historiográfica requer uma interrogação 
dos procedimentos de construção da memória, por que não submetermos a 
própria disciplina a esta investigação, como forma de compreendê-la como 
uma produção temporal das sociedades humanas?48 
 

A própria História da Historiografia também possui uma trajetória no tempo. Este 

percurso foi demonstrado por Manoel Guimarães a partir dos trabalhos pioneiros nos anos de 

1950 de autoria de José Honório Rodrigues. Os trabalhos de Honório Rodrigues foram 

caracterizados por Manoel Guimarães como predominantemente “[...] catálogo de autor e 

obra permeado de juízos carregados de valoração com pouca ou nenhuma análise”49. Já nos 

anos 1970 e 1980, Manoel Guimarães identificou o surgimento de outra forma de análise 

historiográfica, presente nos trabalhos de José Roberto do Amaral Lapa, Carlos Guilherme 

Mota e Nilo Odália.  
Na década de 70 do século passado, importantes trabalhos de historiadores 
tomaram a produção historiográfica como objeto de suas investigações. [...] 
procuravam enfatizar os “contextos” subjacentes a estas produções como 
forma de buscar as explicações para os textos dos historiadores nos 
contextos sociais e políticos em que foram produzidos50.  
 

A partir desse percurso da História da Historiografia Brasileira, Manoel Guimarães 

concluiu que: 

                                                           
47 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Nação e civilização nos trópicos: O Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e o projeto de uma História Nacional. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 1, 1988, p. 5. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1935/1074>. Acessado em 21/02/2014. 
48 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Entre amadorismo e profissionalismo: as tensões da prática histórica no 
século XIX. Topoi. Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, 2002, p. 184-185. Disponível em: 
<http://www.ifcs.ufrj.br/~ppghis/pdf/topoi5a7.pdf>. Acessado em 21/02/2014.  
49 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Historiografia e cultura histórica: notas para um debate. Ágora. Santa 
Cruz do Sul, v. 11, n. 1, 2005, p. 37. 
50 Idem, p. 38. 
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[...] fundou-se uma forma peculiar de pensar a historiografia como parte das 
tarefas de pesquisa do historiador, segundo as quais os textos produzidos são 
interrogados a partir de propósitos externos aos próprios textos, 
secundarizando-os desta maneira como matéria primordial de análise para o 
historiador51. 
 

Nesse texto, Manoel Guimarães propôs o que podemos considerar uma verdadeira 

agenda de pesquisa para a área. Seu projeto foi o de superar a análise historiográfica que 

considerava os fatores externos em detrimento do próprio texto. Superou também o quase 

axioma de considerar a disciplina histórica em um processo naturalizado de busca por um 

estatuto científico no século XIX e identificou como lugar social, na formulação de Michel 

De Certeau, da escrita histórica no Brasil oitocentista, o IHGB e sua busca pela construção de 

uma História Nacional segundo seus pressupostos. Na síntese de seu projeto, “[...] trata-se de 

assumir a escrita como uma operação, que aciona procedimentos e procede escolhas, pondo 

em disputa visões e significações para o passado”52. A apresentação da tese de Manoel 

Guimarães, publicada em livro em 2011, por Paulo Knauss e Temístocles Cezar trouxe uma 

boa síntese da contribuição desse historiador para a História da Historiografia no Brasil. “As 

pesquisas de Manoel Luiz Salgado Guimarães marcam um momento em que os historiadores 

(inicialmente um pequeno grupo) debruçam-se sobre a sua disciplina e passam a estudar sua 

própria memória disciplinar e os motivos de seus esquecimentos”53. 

Outros historiadores também deram contribuições salutares à área54. Dentre eles, 

queremos destacar aqui Temístocles Cezar, cujos trabalhos foram inspirados, 

primordialmente, nas formulações de François Hartog. Os historiadores da Historiografia até 

pouco tempo, para Cezar, 
[...] privilegiam, geralmente, uma démarche mais descritiva dos autores e de 
suas obras, na qual os aspectos ideológicos ou econômicos são o centro da 
análise. Raramente os estudos sobre a historiografia partem de um problema 
historiográfico ou epistemológico, ou seja, de uma questão que historie os 
procedimentos de como e porque a história é feita e escrita55. 

                                                           
51 Idem, p. 43. 
52 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma memória 
disciplinar. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy. (Org.) História Cultural: experiências de pesquisa. Porto Alegre: 
UFRGS, 2003, p. 13. 
53 CEZAR, Temístocles; KNAUSS, Paulo. Apresentação. In: GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. 
Historiografia e Nação no Brasil (1838-1857). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011, p. 15. 
54 DIEHL, Astor. A cultura historiográfica brasileira: do IHGB aos anos 1930. Passo Fundo: EdUPF, 1998; 
REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 3ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000; 
MALERBA, Jurandir. Em busca de um conceito de Historiografia. Elementos para uma discussão. Varia 
História. Belo Horizonte, n. 2, p. 27-47, 2002; MARTINS, Estevão de Rezende. Historiografia Contemporânea. 
Um ensaio de tipologia comparativa. Varia História. Belo Horizonte, n. 2, p.13-26, 2001; MALERBA, Jurandir 
(Org.) A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.   
55 CEZAR, Temístocles. Presentismo, memória e poesia. Noções da escrita da História no Brasil oitocentista. In: 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. (Org.). Escrita, linguagem, objetos: leituras de história cultural. Bauru, SP: 
EDUSC, 2004, p. 44-45. 
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Assim como o fez Manoel Guimarães, Cezar também se demonstrou preocupado com 

uma História da Historiografia que se atentava mais à ideologia e aos contextos que ao 

próprio texto e sua historicidade. 

Lúcia Maria Paschoal Guimarães também empreendeu reflexão sobre a área. Nesse 

texto, a autora forneceu um panorama da História da Historiografia brasileira a partir das 

contribuições de José Honório Rodrigues, Sérgio Buarque de Holanda e Francisco Iglésias. 

Este último historiador propôs uma divisão para a Historiografia brasileira em três períodos. 

O último destes possuía como balizas temporais os anos de 1838 e 1931. Quanto ao primeiro 

marco cronológico, Lúcia Guimarães não encontrou problemas, uma vez que se trata da 

fundação do IHGB. No que tange ao último período delimitado por Iglésias, Lúcia Guimarães 

propõe que este marco seja alongado até 1961, uma vez que, segundo ela, a historiografia 

brasileira ainda possuía, até 1961, o IHGB como instância legitimadora, dado que trabalhos 

vinculados à universidade ainda eram apresentados nos eventos de História Nacional daquele 

silogeu. A produção universitária somente iria se firmar a partir de 1961, com a criação da 

ANPUH e dos vários programas de pós-graduação nos anos 1970. A conclusão da autora se 

estabeleceu no sentido de problematizar a área e fazê-la avançar. 

O grande desafio que se impõe aos especialistas, além, é claro, de examinar 
as brechas deixadas por nossos antecessores, consiste na crítica cuidadosa da 
vasta produção recente. Porém, operando com novos conceitos. Ao invés de 
construir uma genealogia do saber histórico, creio ser mais proveitoso buscar 
as relações e tecer comparações; jogar luz sobre as rupturas, sem 
negligenciar as continuidades, o que implica estabelecer linhagens e ao 
mesmo tempo identificar posições isoladas; descobrir focos de tensão e 
evidenciar pontos de confluência; mapear zonas de conflito e acompanhar 
deslocamentos. Afinal, a história da história, no fundo, não passa de uma 
longa conclusão em aberto, em outras palavras, um convite à permanente 
reflexão56.  

 
� 

 

Tomando em perspectiva a fortuna crítica de Alice Canabrava e as propostas da área 

de História da Historiografia na atualidade, nosso trabalho busca contribuir para a 

compreensão de uma Escrita da História em um momento de transição entre uma Escrita da 

História que possui como lugar legitimador de sua produção o IHGB e uma Escrita da 

História em que a Universidade é a instância legitimadora da produção historiográfica por 

                                                           
56 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Sobre a história da historiografia brasileira como campo de estudos e 
reflexões. In: NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das; GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal; GONÇALVES, 
Márcia de Almeida et alli (orgs.). Estudos de Historiografia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 
32. 
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excelência. Dessa maneira, procuramos demonstrar como a produção historiográfica 

universitária vai ganhando espaço. Para tanto, o caso de Alice Piffer Canabrava torna-se 

exemplar, uma vez que esta historiadora, formada na segunda turma do curso de Geografia e 

História da FFCL da USP em 1937, irá tomar contato com várias tradições historiográficas, 

inspirando-se, a seu modo, em todos os contatos que teve neste lugar, a FFCL da USP e 

também na FCEA da mesma universidade57, o que lhe confere uma prática historiográfica 

“entre mundos”, conforme o título de nosso trabalho. Desta feita, se o locus privilegiado da 

produção historiográfica ao longo de todo o século XIX foi o IHGB, a partir da fundação das 

                                                           
57 Vários trabalhos seguiram estes mesmos intentos. Ver: CAPELATO, Maria Helena Rolim; FERLINI, Vera 
Lucia Amaral; GLEZER, Raquel. Escola uspiana de História. Estudos Avançados, São Paulo, v. 8, n. 22, p. 349-
358, 1994. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n22/44.pdf>. Acessado em 25/02/2014. ROIZ, Diogo 
da Silva. A institucionalização do ensino universitário de História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo, 1934-1956. 2004. 159 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História) – 
FHDSS, UNESP, Franca, 2004. RODRIGUES, Mara Cristina de Matos. A Institucionalização da formação 
superior em história: o curso de Geografia e História da UPA/URGS – 1943 a 1950. Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em História) – IFCS/UFRGS, Porto Alegre, 2002. Ver o artigo com recorte temporal estendido 
da mesma autora: RODRIGUES, Mara Cristina de Matos. A formação superior em história na 
UPA/URGS/UFRGS de 1943-1971. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 11, p. 122-139, 2013. Disponível 
em: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/544/349>. Acessado em 25/02/2014. 
Também sobre cursos de História instaurados mais recentemente que os da USP, UFRJ, UFRGS etc e seus 
acadêmicos, ver: BEZERRA, Francisco Chaves. O ensino superior de História na Paraíba (1952-1974): 
aspectos acadêmicos e institucionais. 2007. 138 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História) – 
CCHLA/UFPB, João Pessoa, 2007. Disponível em: 
<http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=167>. Acessado em 25/02/2014. COSTA, 
Aryana Lima. A formação do profissional de História: o caso da UFRN (2004 a 2008). Dissertação (Programa 
de Pós-Graduação em História) – CCHLA/UFPB, João Pessoa, 2010. TITO, Roniglese Pereira de Carvalho. A 
institucionalização do ensino superior de História em Porto Nacional, Tocantins (1963-2002). 2011. 272 f. Tese 
(Programa de Pós-Graduação em História Social) – IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: 
<http://teses2.ufrj.br/34/teses/772710.pdf>. Acessado em 25/02/2014. SILVA, Norma Lucia da. 
Institucionalização do ensino superior de História e profissionalização docente no interior do Brasil – 
Araguaína, TO (1985-2002). 2011. 192 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História Social) – IFCS/UFRJ, 
Rio de Janeiro, 2011. OLIVEIRA, João Paulo Gama. Disciplinas, docentes e conteúdos: itinerários da História 
da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (1951-1962). 2011. 226 f. Dissertação (Núcleo de Pós-Graduação 
em Educação) – Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/UFS, São Cristóvão, 2011. Disponível em: 
<http://bdtd.ufs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=513>. Acessado em 25/02/2014. CARVALHO, Silvana 
Maura Batista de. A formação do professor de História na Faculdade de Filosofia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa de 1950 a 1970: propostas curriculares e memórias docentes. 2010. 286 f. Tese (Programa de Pós-
Graduação em Educação) – Setor de Educação/UFPR, Curitiba, 2010. Disponível em: 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/24853/_TESE%20-
%20Versao%20finalissima%20para%20Grafica%20UFPR.pdf?sequence=1>. Acessado em 25/02/2014. 
PEREIRA, Daniel Mesquita. Boletim de História: uma experiência de vanguarda na Faculdade Nacional de 
Filosofia – 1958/1963. 1998. 106 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura) – 
Departamento de História/PUCRio, Rio de Janeiro, 1998. FALCON, Francisco. A cadeira de História Moderna e 
Contemporânea. In: SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; MATTOS, Hebe; João Fragoso (orgs.). Escritos 
sobre a História da Educação. Homenagem a Maria Yeda Leite Linhares. Rio de Janeiro: Mauad;FAPERJ, 
2001. PEREIRA, Ludmila Gama. 2010. 152 f. O historiador e o agente da História: os embates políticos 
travados no curso de História da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (1959-1969). 
Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História) – ICHF/UFF, Niterói, 2010. Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/stricto/td/1416.pdf>. Acessado em 26/02/2014. 
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primeiras Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, a Universidade passa a ser esse lugar, 

alterando-se também suas práticas científicas58.  

Ao tratarmos da História da Historiografia de Alice Piffer Canabrava privilegiamos 

algumas fontes, como vários volumes do Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo59; Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas60; toda a produção historiográfica de Alice Piffer Canabrava para o período 

por nós recortado, ou seja, entre 1935, data de seu ingresso no curso de Geografia e História 

da FFCL da USP, e 1961, data de fundação da Associação dos Professores Universitários de 

História (Apuh), atual ANPUH, em Marília-SP61, conforme quadro 3 de nosso anexo; atas da 

defesa de sua tese de doutoramento e duas atas de concurso: do concurso para a Cadeira de 

História da Civilização Americana de 194662 e para a Cadeira de História Econômica Geral e 

do Brasil de 195163; também privilegiamos a correspondência ativa de Alice Piffer 

Canabrava, principalmente com Francisco Iglésias. Os arquivos pessoais ganharam 

importância atualmente entre os historiadores, principalmente a partir da reavaliação do papel 

do indivíduo na História64. Dos arquivos pessoais, os que mais têm chamado a atenção dos 

pesquisadores é a correspondência privada. Como em outros tipos de fontes, estas também 

necessitam ser problematizadas. As cartas podem trazer subsídios para se pensar ao mesmo 

tempo, uma escrita de si, os procedimentos de uma escrita historiográfica e toda uma rede de 

relações.  
Trabalhar com cartas, assim como com outros documentos, privados ou não, 
implica procurar atentar para uma série de questões e respondê-las. Quem 
escreve/lê as cartas? Em que condições e locais foram escritas? Onde foram 
encontradas e como estão guardadas? Qual ou quais o(s) seu(s) objetivo(s)? 

                                                           
58 Não por acaso a revista de História da Historiografia dedicou todo um dossiê (“Os cursos de História: lugares, 
práticas e produções”) à questão em seu número 11 de 2013. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/issue/view/HH11>. Acessado em 25/02/2014.  
59 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937. Anuário da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1936, 1937. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938.  
Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, volume I, 1953. Anuário da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, volume II, 1953.  
60 Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948. Anuário da Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas (1949-1950). São Paulo, Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da 
Universidade de São Paulo, 1950. 
61 Sobre a relação entre a produção historiográfica e cada ANPUH regional ver os diversos capítulos de: 
GLEZER, Raquel (orga.). Do passado para o futuro: edição comemorativa dos 50 anos da Anpuh. São Paulo: 
Contexto, 2011.  
62 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). 
63 Processo 51.1.12250.1.8 (Arquivo da Reitoria USP: concurso para a Cadeira de História Econômica Geral da 
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, USP, 1951). 
64 Com destaque para o dossiê “Arquivos privados” da Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, 
1998. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/issue/view/287>. Acessado em 
04/03/2014. 
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Qual o seu ritmo e volume? Quais as suas características como objeto 
material? Que assuntos/temas envolvem? Como são explorados em termos 
de vocabulário e linguagem? Essas questões podem se multiplicar, 
chamando a atenção do analista para as importantes relações estabelecidas 
entre quem escreve, o que escreve, como escreve e o suporte material usado 
na escrita65. 
 

A organização dos capítulos de nosso trabalho segue a propositura de nossa principal 

inspiração teórica, que nos auxiliou a pensar toda a problemática em torno da escrita da 

História de Alice Piffer Canabrava, qual seja: a noção de operação historiográfica de Michel 

De Certeau.  

Encarar a história como uma operação será tentar, de maneira 
necessariamente limitada, compreendê-la como a relação entre um lugar (um 
recrutamento, um meio, uma profissão etc.), procedimentos de análise (uma 
disciplina) e a construção de um texto (uma literatura). É admitir que ela faz 
parte da “realidade” da qual trata, e que essa realidade pode ser apropriada 
“enquanto atividade humana”, “enquanto prática”. Nessa perspectiva, 
gostaria de mostrar que a operação histórica se refere à combinação de um 
lugar social, de práticas “científicas” e de uma escrita66. 
 

Desta feita, o capítulo 1, A Escrita da História de Alice Piffer Canabrava e a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, possui como 

lugar privilegiado a FFCL da USP em seus anos iniciais, onde Alice Canabrava tomou 

contato com várias tradições de estudos historiográficos, bem como com uma tradição de 

estudos geográficos que apresentamos como um desdobramento das práticas apreendidas 

naquele lugar. O capítulo 2, Um novo lugar: a Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas da Universidade de São Paulo e a escrita da História de Alice Piffer 

Canabrava, trata da Escrita da História de Alice Canabrava a partir de práticas apreendidas 

em um novo lugar: A FCEA da USP. Demonstraremos como este novo locus propiciou a 

Alice tomar contato com as Ciências Econômicas e como estes conhecimentos foram por ela 

mobilizados. No item 2.2 Varnhagen, Von Martius, Capistrano de Abreu e Antonil sob o 

escrutínio de Alice Piffer Canabrava, estrapolamos nosso recorte temporal pelo fato de que 

nele tratamos de uma fonte muito cara a Alice Canabrava, qual seja: os relatos de viagem. 

Nele, comparamos a utilização dos relatos de viagem por Alice em sua operação 

historiográfica com os autores acima referidos, bem como suas mobilizações e comentários 

dos mesmos. Ademais, mesmo em um momento em que a produção universitária está 

                                                           
65 GOMES, Angela de Castro. Escrita de si, escrita da História: a título de prólogo. In: GOMES, Angela de 
Castro Gomes (org.). Escrita de si, escrita da História. 1º edição. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 21. Para uma 
síntese da metodologia sobre correspondência entre intelectuais ver: GONTIJO, Rebeca. O Velho vaqueano. 1º 
edição. Rio de Janeiro: 7Letras, 2013, p. 180-192. 
66 CERTEAU, Michel De, op. cit., 2011, p. 46-47. 
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crescendo, Alice Canabrava não abre mão da análise daqueles autores, indo a este outro 

“mundo”, dos Institutos Históricos, criticando-os, mas também trazendo-os a um “mundo 

novo”, o âmbito universitário. Por fim, no capítulo 3, Um conhecimento de formação: Alice 

Piffer Canabrava geógrafa, procuramos demonstrar como ao longo de sua trajetória 

intelectual nossa historiadora utilizou-se daqueles conhecimentos geográficos hauridos ainda 

quando de seus tempos de estudante na Cadeira de Geografia Humana e Física da FFCL da 

USP. 

Esperamos que, ao final deste percurso, por mais extenuante que o possa parecer, 

tenhamos apreendido algo dessa rica trajetória, onde se coadunam relações, escritas e intrigas, 

nesse novo universo de produção historiográfica no Brasil: a Universidade. 
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Capítulo 1 

A Escrita da História de Alice Piffer Canabrava e a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo 

 

“Meus trabalhos sempre foram feitos a partir 
de fontes primárias e eu não sei como fui 
conduzida a este tipo de pesquisa nos arquivos. 
[...] Meus trabalhos sempre se apoiaram em 
fontes primárias”67. 
 

Neste capítulo, veremos como a formação intelectual de Alice Piffer Canabrava no 

curso de Geografia e História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da 

Universidade de São Paulo (USP) configurou determinada escrita da História. A partir daí, 

poderemos derivar alguma noção de História e Documento de nossa historiadora. Não iremos 

nos debruçar sobre toda sua produção para o período 1935-1961, mas sim privilegiaremos 

algumas delas por compreendermos que esta escolha nos lograria maior êxito em relação a 

nossos objetivos. Desta feita, debruçaremo-nos sobre suas três teses, com o fito de 

averiguarmos quais tipos de fontes foram privilegiadas por Alice.  

Os Anuários da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foram de grande relevância, 

uma vez que, através da análise do conteúdo das Cadeiras de História e das noções de História 

e Documento de cada um de seus regentes, pudemos ter maior clareza quanto à presença de 

certas referências e posições metodológicas em Alice. Outra fonte utilizada foram as cartas, 

principalmente entre Alice P. Canabrava e Francisco Iglésias, historiador mineiro e antigo 

professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, seu principal interlocutor. 

Trouxemos também para este capítulo uma fonte geralmente pouco utilizada, qual seja, as atas 

de concurso. Através delas pudemos averiguar quais os membros componentes da banca 

examinadora em cada ocasião e quais as notas por eles conferidas às três teses de Alice 

Canabrava. Essa possibilidade nos auxiliou a compreender melhor os procedimentos de 

escrita engendrados por Alice, uma vez que, tendo clara a noção de História de cada um dos 

membros da banca examinadora e sua respectiva nota, pudemos averiguar em que medida 

Alice se aproximou ou se distanciou da concepção deles.  

Este capítulo encontra-se sistematizado em três partes: a primeira delas, 1.1, Gilberto 

Freyre, Paul Vanorden Shaw, Fernand Braudel e Jean Gagé: presenças na escrita da 

História de Alice Piffer Canabrava, trata da maneira pela qual Alice Canabrava inspirou-se 
                                                           
67 CANABRAVA, Alice Piffer. Minhas Reminiscências. Economia aplicada, São Paulo, v. 1, n. 1, 1997, p. 157 
e p. 159. 
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nas obras de Gilberto Freyre e de como os contatos com Paul Vanorden Shaw, Fernand 

Braudel e Jean Gagé foram importantes para a compreensão de sua escrita da História e em 

suas relações pessoais. Na segunda parte, item 1.2, A escrita da História em O Comércio 

Português no Rio da Prata (1580-1640): “uma garantia de sucesso”, analisamos a tese de 

doutoramento de Alice Canabrava a partir da concepção de História dos membros de sua 

banca examinadora, bem como a recepção da tese em âmbito nacional e internacional. No 

terceiro item deste capítulo, 1.3, A Indústria do Açúcar nas Ilhas Inglesas e Francesas do mar 

das Antilhas (1697-1755) e o “trauma do concurso”, tratamos da tese que lhe conferiu o 

título de livre-docente na Cadeira de História da Civilização Americana em 1946 na FFCL, 

uma vez que foi preterida para o posto. Analisamos a tese do ponto de vista de suas principais 

referências e fontes utilizadas, bem como da perspectiva da banca examinadora, 

principalmente com Sérgio Buarque de Holanda, e também da recepção nacional e 

internacional da tese.  

 

1.1 Gilberto Freyre, Paul Vanorden Shaw, Fernand Braudel e Jean Gagé: presenças 

na escrita da História de Alice Piffer Canabrava 

 

O primeiro trabalho acadêmico de Alice Piffer Canabrava, qual seja, “A Região de 

Piracicaba”68, foi escrito em parceria com Maria Teixeira Mendes69. Quando de sua feitura, 

ainda era aluna do curso de Geografia e História da FFCL da USP. Tendo em perspectiva 

somente o ano de publicação de seus trabalhos – conforme quadro 3 em anexo – poderíamos 

ser conduzidos a pensar que seu primeiro trabalho acadêmico, depois de licenciada, foi 

“Primeiras notas para um estudo acerca dos bairros no estado de São Paulo”70, datado de 

1944. Contudo, no processo relativo à sua inscrição para o concurso da Cadeira de História da 

Civilização Americana de 1946, encontramos uma ficha avulsa trazendo a seguinte 

informação: 

Diário da Noite, 21 de dezembro de 1938. 

                                                           
68 CANABRAVA, Alice Piffer; MENDES, Maria Teixeira. A Região de Piracicaba. Revista do Arquivo 
Municipal. São Paulo, vol. 45, p. 275-328, 1938. 
69 Maria Celestina Teixeira Mendes Torres foi colega de curso de Alice Canabrava, sendo que no período entre 
1947-1948 foi também sua assistente na FCEA da USP, conforme quadro 5 de nosso anexo. Foi especialista na 
história dos bairros de São Paulo e de Piracicaba. Cf. ARRUDA, José Jobson de Andrade. Alice Canabrava: 
História e Mito. In: CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 38. As duas amigas se corresponderam por toda a vida e se 
tratavam por Mariinha e Alicinha. Logo o IEB da USP esteja instalado em seu novo prédio, todo o material de 
Alice Canabrava em posse de sua sobrinha-neta Lúcia Carvalho será para lá conduzido e, após tratamento e 
catalogação, disponibilizado a todos os pesquisadores. 
70 CANABRAVA, Alice Piffer. Primeiras notas para um estudo acerca dos bairros no estado de São Paulo. Anais 
do IX Congresso Brasileiro de Geografia. Rio de Janeiro, vol. III, p. 650-652, 1944b. 
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Entrevista do prof. Paul Vanorden Shaw 
- Eu só me atrevo a falar, como já disse, sobre o bandeirismo e o movimento 
de fronteiras do Brasil porque a minha assistente, sra. Alice Piffer 
Canabrava, fez um brilhantíssimo estudo bibliográfico sobre o movimento – 
que espero seja publicado em um futuro próximo e sobre o qual me 
alicerçarei71. 
 

Ao final do ano de 1938, ou seja, antes da data da entrevista de Shaw, Alice 

Canabrava já estava trabalhando nesse estudo sobre o movimento bandeirante. Trata-se de 

“Ensaio Bibliográfico sobre as Bandeiras”72. Nessa altura, Alice havia sido contratada como 

assistente da Cadeira de História da Civilização Americana, cujo regente era Paul Vanorden 

Shaw, da Universidade de Columbia. Alice destacou tal fato em seu “Memorial” para o 

concurso de 1946.  

Em Maio de 1938 a candidata foi designada para assistente adjunta de 2ª 
categoria, da cadeira de História da Civilização Americana da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, por convite do 
Prof. Paul Vanorden Shaw, da Universidade de Columbia (E.U.), contratado 
para reger aquela Cadeira. Em Março de 1938 [acreditamos que Alice tenha 
querido se referir ao ano de 1939], passou a exercer a candidata as funções 
de assistente adjunta de 1ª categoria. Em Março de 1942 foi designada para 
as funções de 1ª assistente (tempo parcial) da mesma Cadeira73.  
 

O primeiro trabalho acadêmico de Alice Canabrava, quando já licenciada e assistente 

da Cadeira de História da Civilização Americana foi realizado a pedido de seu regente, Paul 

Vanorden Shaw, e tratou de tema fundamental à tradição de estudos da Historiografia 

estadunidense, qual seja, o movimento de fronteiras. Em certa altura do artigo Alice fez 

menção à Frederick Jackson Turner, pioneiro nos estudos acerca dos movimentos de expansão 

da fronteira estadunidense74. “Não dispomos ainda de trabalhos especializados sobre as áreas 

                                                           
71 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). 
72 CANABRAVA, op. cit., 1944a. 
73 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 1. 
74 A dissertação de Arthur Avila em seu primeiro capítulo trouxe a trajetória intelectual de Frederick Jackson 
Turner e a gestação de sua Frontier Thesis a partir da incorporação do Mito da Fronteira estadunidense ao 
repertório metódico da História do século XIX. Neste sentido, o sucesso da Frontier Thesis, inclusive o que 
poderíamos denominar de seu uso público, se deu devido à cientificização do Mito da Fronteira. A origem da 
excepcionalidade estadunidense esteve até então vinculada à tese da origem germânica da cultura política 
estadunidense, formulada por Herbert Baxter Adams, que se remontaria ao século VI-VII quando os anglo-
saxões tomaram contato com essa cultura e depois no século XVI foi reformulada na Nova Inglaterra. Um 
exemplo do uso público da Frontier Thesis turneriana, encontramos no governo de Theodore Roosevelt. O Oeste 
não mais seria a solução dos problemas estadunidenses. Neste sentido, o Estado deveria intervir, para mitigar os 
conflitos de toda ordem. No segundo capítulo o autor se preocupou em apontar os elementos constitutivos da 
escrita da História de Turner, em especial sua Frontier Thesis. Demonstrou como Turner engendrou sua 
operação historiográfica no sentido de vincular a identidade estadunidense à Fronteira. Sua perspectiva dos 
fatores múltiplos o impediu de escrever mais, pois tentava coadunar todos os aspectos da História que, para ele, 
deveria dialogar com a Geografia, a Sociologia, a Economia, abordando todos os aspectos da vida social. Na 
fronteira formou-se o ethos estadunidense, uma vez que diante do wilderness do Oeste os europeus forjaram uma 
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pioneiras e sua influência na vida total da colônia, à semelhança do que foi feito por Turner, 

em relação às zonas pioneiras dos Estados Unidos no século XIX e sua influência na vida 

política do país”75. Um dos tópicos do programa da Cadeira de História da Civilização 

Americana organizado por Shaw quando de sua chegada à FFCL em 1936 tratava exatamente 

dessa temática. Na quinta parte do programa sobre os séculos XIX e XX nos Estados Unidos, 

o tópico 43 tratava do “middle West e a democracia jacksoniana. A fronteira na história dos 

Estados Unidos”76.  

A pesquisa das fontes para esse artigo sobre as bandeiras foi realizada no Arquivo do 

Estado de São Paulo, como destacado por Alice em seu “Memorial”. “Como assistente do 

Prof. Paul Vanorden Shaw, a candidata realizou uma longa pesquisa no Arquivo do Estado, 

sobre as fontes bibliográficas do bandeirismo paulista”77. Paul Vanorden Shaw foi seu 

professor durante toda a graduação, conforme o quadro 4 em anexo, permanecendo por 6 anos 

(1936-1941) na regência da Cadeira de História da Civilização Americana. Nas lembranças de 

Alice, Paul V. Shaw foi rememorado principalmente pela didática em suas aulas. 

O Prof. Paul Vanorden Shaw se transladara da Universidade de Columbia, 
em Nova York, com toda sua biblioteca, para ministrar aulas na Faculdade, 
como especialista sobre História da América Latina. Havia excursionado 
extensamente pela América Central e do Sul. Professor, doublé de jornalista, 
atividade que nunca abandonou, suas aulas sempre se mesclavam de certo 
caráter de reportagem viva sobre os países percorridos; com o comentário 
que dava sentido a episódios presenciados, diagnosticava comportamentos 
sociais, perfis psicológicos, e despertava em nós o interesse maior por 
aquelas áreas então pouco conhecidas, e sobretudo pela sua população índia 
e negra78. 

                                                                                                                                                                                     
nova identidade. Turner mitigou os conflitos e o massacre em relação aos indígenas. Sua teoria foi tomada pelos 
presidentes Theodor Roosevelt e por Woodrow Wilson como inspiradora de sua política imperialista do destino 
manifesto estadunidense, uma vez que a fronteira havia servido para mitigar os conflitos do leste. Agora que as 
terras haviam se esgotado, restava anexar novos territórios. Desta feita, a tese de Turner tornou-se o 
stablishement acadêmico e da política externa estadunidense. A teoria de Turner seria contestada somente a 
partir dos anos de 1980 com a New Western History. Cf. AVILA, Arthur Lima de. E da fronteira veio um 
pioneiro: a frontier thesis de Frederick Jackson Turner (1861-1932). 2006. 175 f. Dissertação (Programa de Pós-
Graduação em História) – IFCH/UFRGS. Por Alegre, 2006. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7112/000539361.pdf?sequence=1>. Acessado em 
16/12/2013. A New Western History (NWH) objetivava rever as teses de Turner e seus seguidores no que tange 
ao otimismo da expansão rumo ao Oeste. Esses historiadores procuravam demonstrar os conflitos silenciados por 
Turner nesse processo. O problema encontrado por eles se manifestou no sentido de que a tese de Turner 
forneceu aos EUA uma identidade. Por isso, muitos desses historiadores foram taxados pela opinião pública de 
antiamericanistas. Sobre as críticas empreendidas pela New Western History à Frontier Thesis de Turner e de 
seus herdeiros dos anos 1950-1960 ver: AVILA, Arthur Lima de. Território Contestado: a reescrita da História 
do Oeste (c. 1985-c. 1995). 2010. 287 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História) – IFCH\UFRGS. Porto 
Alegre, 2010. Disponível em:  <http://pct.capes.gov.br/teses/2010/42001013043P0/TES.PDF>. Acessado em 
16/12/2013. 
75 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 19. 
76 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 265. 
77 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 2. 
78 CANABRAVA, Alice Piffer. O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 29. 
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A questão do negro realmente era uma preocupação de Shaw, uma vez que por conta 

de sua chegada à FFCL em 1936 foi discutido em seu curso “o problema do negro na 

América”79. Foi efetuada comparação entre a situação do negro no Brasil e nos EUA, e, 

principalmente, acerca da existência ou não de preconceito em terras brasileiras. Ao final, os 

alunos escreveram um trabalho sobre “os negros na América”. Na primeira parte de seu 

programa da Cadeira que versou sobre a “época pré-colombiana”, Shaw destinou um tópico 

aos “africanos”. “[...] Serão discutidos problemas especiais com referência ao africano por 

causa de preconceitos raciais existentes em certos países, como nos Estados Unidos”80. Em 

praticamente todas as partes de seu programa, pudemos encontrar tópicos sobre os índios e os 

negros. Na segunda parte, sobre a “época colonial. Portugal e Espanha”, o tópico de número 

19 tratou dos índios e dos negros. “Leis. Fusão. Mestiços. Zambos. Mulatos. Revoluções. 

Problemas de assimilação. Influência. Relações com os brancos”81. Ao final do programa toda 

uma bibliografia no tópico “raças” sobre ameríndios e negros82.  

Quanto à didática, esta também mereceu bastante atenção de Shaw. No tópico “uma 

aula modelo”, de seu texto, Shaw explicitou seu ideal de aula. As aulas não seriam 

ministradas nas salas de aula convencionais, mas sim em seu gabinete, onde as cadeiras eram 

mais confortáveis e onde os alunos poderiam ficar mais a vontade, inclusive podendo fumar. 

Além disso, não obedeceriam ao sinal sonoro de término da aula, mas sim, quando a 

exposição do professor e as interações dos estudantes terminassem, estes poderiam ir a outras 

aulas ou à biblioteca. Shaw trouxe à FFCL métodos inovadores de ensino, certamente devido 

à sua verve de jornalista, como salientado por Alice. Um deles foi o Project method.  
Por exemplo: pedir-se-á a um aluno que se ponha no lugar de um ministro do 
governo federal, a quem compete resolver o seguinte problema: - Qual deve 
ser a política cafeeira do Brasil em vista de novas tendências no mercado dos 
Estados Unidos e da concorrência dos países cafeeiros do Caribe? O aluno 
que puder responder a esta pergunta, com inteligência, terá aprendido muito 
sobre certas fases da história e do desenvolvimento dos Estados Unidos e de 
repúblicas como a Colômbia e a Costa Rica. Ao mesmo tempo, terá obtido 
uma visão realística de certas necessidades do Brasil e conhecimentos mais 
práticos de certos problemas brasileiros83.  
 

Um método de ensino empreendido por Shaw foi a dramatização. “Seria reviver a 

história: a maneira mais eficiente de se conhecer o passado. Para fazer essas peças com um 

                                                           
79 SHAW, Paul Vanorden. Ideias e Sugestões. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 
1937, p. 42. 
80 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 262. 
81 Idem, p. 263. 
82 Idem, p. 268. 
83 SHAW, op. cit., 1937, p. 50. 
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estímulo interessante, e que o leva a aprender sem que perceba o esforço dispendido, o aluno 

bebe nas fontes primárias e secundárias da matéria”84. 

Outro elemento destacado por Alice Canabrava em relação a Paul Vanorden Shaw diz 

respeito aos “perfis psicológicos”. Ao tratar do bandeirismo em seu estudo, Alice destacou, 

para o século XVI, apenas três trabalhos: o “Tratado da Terra do Brasil” e “História da 

Província de Santa Cruz” de Pero de Magalhães Gândavo, além de “Tratado Descritivo do 

Brasil” de Gabriel Soares. Segundo Alice, destarte o fato de possuírem certo teor 

propagandístico quanto às riquezas da nova terra, os três trabalhos possuíam importante 

diferencial. “Desse fato resulta que a História e o Tratado, ao invés de constituírem uma 

apreciação objetiva daqueles bens econômicos da colônia, constituem antes um precioso 

documento de psicologia social pelo que fixaram das aspirações coletivas de conquista da 

sociedade da época”85. Porém, a utilização efetuada por Alice Canabrava de “Tratado 

Descritivo do Brasil”, de Gabriel Soares de Sousa, em sua tese de doutoramento de 1942, 

manifestou-se no sentido de retirada de um dado objetivo, ou seja, ao tratar dos artigos que 

eram exportados do Rio da Prata para o Brasil, nossa historiadora utilizou-se do dado 

fornecido por Soares de Souza de que  

A abertura do comércio de farinha de trigo com as cidades do litoral 
brasileiro, havia sido feita em 1583, quando, de volta do Rio da Prata, a 
armada que foi levar o governador do Chile, dom Alonso de Sotomayor, 
vendeu no Rio de Janeiro quantidade de farinha trazida de Buenos Aires por 
3 reales a fanega86. 
 

Também em sua tese de Cátedra de 1951, Alice destacou, no prefácio, a importância 

da psicologia social.  
Mas é principalmente o jornal, com sua linguagem viva e colorida, que 
melhor nos dá a conhecer o clima psicológico da Província, nos anos do rush 
do algodão, os entusiasmos e as decepções dos plantadores e comerciantes 
do produto, as apreciações cheias de sabor do homem da rua, representado 
tantas vezes na figura anônima, mas profundamente sugestiva, do 
correspondente da cidade87. 
 

Para Shaw, um profundo conhecimento da América somente seria possível através do 

auxílio de várias ciências como a etnografia, a antropologia, a sociologia, a psicologia 

coletiva etc. “Se os estudos integrados tem valor educativo, como nos ensinam os pedagogos 

modernos, é este um dos cursos que proporcionam melhores meios de se fazerem 

                                                           
84 Idem. 
85 CANABRAVA, op. cit., 1944a., p. 8.  
86 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 122. 
87 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 72. 
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investigações integradas”88. Esta postura de Shaw o conduziu a um grande apreço pela 

interdisciplinaridade e também pelo trabalho em conjunto. 

[...] deve-se insistir também em que este estudo da História da Civilização 
Americana precisa ser feito com a cooperação ativa de especialistas nas 
ciências sociais, cujas disciplinas versam diretamente sobre fenômenos 
sociais e biológicos do Novo Mundo. Os antropólogos, os etnólogos, os 
sociólogos e os peritos em psicologia individual e coletiva, etc., deveriam 
trabalhar de mãos dadas com os historiadores, para que os resultados 
tivessem valor científico e autêntico89. 
 

Estas concepções de Paul V. Shaw apareciam em sua prática de ensino. Logo no início 

de seu curso, Shaw fornecia aos alunos algumas importantes definições: “História; 

Civilização; Cultura Americana; Antropologia; Sociologia; Geografia; Psicologia coletiva”. 

Tal postura se explica pelo fato de que, ao tratar de cada uma das “raças” presentes na 

América, Shaw sempre apontava para as características psicológicas do grupo. Assim o fez 

em relação aos ameríndios. Além de tratar de sua organização política, social, econômica, 

religiosa e de seus costumes, também expôs sobre suas “tradições, línguas e psicologia”. 

Assim também procedeu em relação aos “iberos”, buscando expor seus “[...] característicos 

psicológicos como resultados da evolução histórica [...]”90.  

Em reconhecimento ao trabalho de Alice junto à Cadeira de História da Civilização 

Americana, Paul V. Shaw, em carta ao reitor da USP, indicou-a para uma bolsa de estudos 

nos EUA, citando exatamente este seu estudo sobre o bandeirismo. 
[...] Dona Alice Piffer Cannabrava, [...] está se candidatando para uma bolsa 
de estudos no exterior. Quero recomendá-la, pois é merecedora de um 
prêmio como seria esta bolsa. 
Foi ótima aluna e como assistente tem demonstrado uma dedicação e uma 
compreensão pouco comum dos problemas da vida intelectual e tem 
trabalhado quieta e conscienciosamente no campo da História da América, 
fazendo progressos notáveis e provando ter grande capacidade de aprender e 
raciocinar por conta própria.  
Nos últimos dois anos vem fazendo uma grande bibliografia sobre o 
Bandeirismo, que constitui uma prova objetiva dos seus talentos e 
capacidade de realização. 
[...] Não hesito em recomendá-la para uma bolsa91. 
 

Provavelmente pela orientação de Paul V. Shaw, Alice em seu trabalho sobre o 

bandeirismo, tratou de estudos que se balizaram a partir de outras Ciências Sociais, como a 

                                                           
88 SHAW, op. cit., 1937, p. 44. 
89 Idem, p. 46. 
90 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 262. 
91 Carta de Paul Vanorden Shaw endereçada ao Reitor da USP, prof. Dr. Rubião Meira, em 29/04/1940, 
constante do acervo pessoal de Lúcia Carvalho. 
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Antropologia, a Etnografia, a Psicologia Social, a Geografia, a Sociologia, com destaque para 

os trabalhos de Gilberto Freyre.  

Em capítulo dedicado ao estudo da antropologia do paulista velho, de livro 
recentemente publicado – Problemas Brasileiros de Antropologia – Gilberto 
Freyre insiste sobre a caracterização étnica do bandeirante paulista e chama a 
atenção para a necessidade do estudo da população em conjunto, isto é, com 
o exame também, das suas relações com o solo, com o subsolo, com a 
vegetação, com as águas e os minerais da região, que auxiliariam, talvez, ao 
lado de outros fatores, a interpretar e a compreender o comportamento do 
paulista velho!92. 
 

“Problemas Brasileiros de Antropologia” foi publicado por Gilberto Freyre em 1942, 

demonstrando que Alice trabalhou no artigo pelo menos até essa data. No prefácio dessa 

reunião de estudos, Freyre apontou a Antropologia como ciência social fundamental para a 

compreensão dos problemas brasileiros, inclusive devendo participar dos assuntos de defesa 

estratégica do país. Percebemos que o intento de Freyre foi colocar a Antropologia em lugar 

de destaque diante das outras Ciências Sociais. “É o que não é de modo algum a 

Antropologia: estudo de luxo. Nenhum mais ligado à vida e aos problemas do homem 

moderno. Nenhum mais básico, mais vital, mais humano. Nenhum mais ligado ao Brasil, à 

América, à nova fase de organização social para que caminhamos”93. Podemos considerar este 

estudo de Freyre na perspectiva dos trabalhos paulistas de fins do século XIX e início do XX 

de construção da tradição bandeirante94. Freyre buscou o ethos bandeirante, tomando por 

fonte as cartas do médico irlandês Daunt. Para Freyre, o bandeirante não seria caracterizado 

somente por sua hibridização biológica, resultado do cruzamento entre espanhóis ou 

portugueses com índios, mas sim, e principalmente, por suas características psicológicas e 

culturais. Para ele, nem mesmo a industrialização em São Paulo tivera os mesmos efeitos que 

na Europa, ou seja, de uma homogeneização da vida social e da paisagem urbana. Freyre 

posicionou-se contrariamente àquela Historiografia precedente, que via na centralização 

                                                           
92 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 19. 
93 FREYRE, Gilberto. Prefácio do autor à primeira edição. In: FREYRE, Gilberto. Problemas Brasileiros de 
Antropologia. 2º edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959, p. XXXVI. 
94 Segundo o levantamento de Antonio Celso Ferreira das temáticas presentes na Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo (IHGSP), para o período entre 1895 e 1940, a temática do “povoamento e expansão 
bandeirante” ocupou 9,3% das publicações da Revista. A busca por uma origem heróica da população paulista 
passava pela bravura dos primeiros desbravadores do território paulista nos tempos da colonização. Nos anos 
1910 e 1920, principalmente, ganhou impulso o tema do bandeirantismo, estimulando a releitura dos cronistas 
dos séculos anteriores e a recolha de todo um material documental. Cf. FERREIRA, Antonio Celso. A Epopeia 
bandeirante: letrados, instituições, invenção histórica (1870-1940). São Paulo: Editora UNESP, 2002, p. 132. 
Para a transformação do bandeirante de objeto historiográfico para um estatuto simbólico ver: ABUD, Katia. O 
sangue intimorato e as nobilíssimas tradições. 1985. 345 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História 
Social) – FFLCH/USP. São Paulo, 1985. Sobre os Institutos Históricos e Geográficos ver o dossiê “os institutos 
históricos e geográficos”. In: Patrimônio e Memória, UNESP, FCLAs, CEDAP, v. 7, n. 1, 2011. Disponível em: 
<http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/issue/view/13/showToc>. Acessado em 17/12/2013. 
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política a salvação da Nação e na heterogeneidade regional a sua perdição95. Porém, sua 

grande contribuição foi, sem dúvida, como apontou Canabrava, o que poderíamos denominar 

hoje de uma perspectiva geográfica ou ligada à História Ambiental, uma vez que deu grande 

relevância aos fatores ambientais na caracterização da vida social96.  

Pois a verdade é que paulistas e baianos, pernambucanos e gaúchos, 
cearenses e catarinenses, brasileiros e argentinos, ingleses e italianos, 
alemães e russos, chineses e escandinavos, todos somos maior ou menor 
reflexo da terra, do solo, do subsolo, das águas, da vegetação, dos animais de 
áreas ou regiões marcadas por característicos que resultam do conjunto de 
influências peculiares às mesmas regiões – à sua natureza e à sua história 
natural e social; e não apenas de “raças” e de “culturas” consideradas – como 
tendem a considerá-las alguns antropólogos – quase como realidades 
abstratas97.  
 

Em seu já mencionado artigo de 1938 sobre “A Região de Piracicaba”, encontramos 

uma mobilização de Gilberto Freyre engendrada por Canabrava. Ao estudar a importância do 

rio Piracicaba na ocupação e povoamento da região, Alice citou diretamente trecho de “Casa-

Grande & Senzala”98. “No período colonial, o Piracicaba é um desses rios de que nos fala 

                                                           
95 Para o período 1838-1889, ou seja, desde a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) até 
a proclamação da República, a construção da Memória imperial se dava no sentido de buscar suas raízes no 
período colonial, dirimindo qualquer indício de conflito – principalmente a revolução pernambucana de 1817 – e 
marcando sua continuidade até àquele presente, deixando no esquecimento a História recente e conflituosa do 
processo de independência e de constituição do projeto que levaria D. Pedro II ao trono. Nesse sentido, a 
História que deveria ser escrita não poderia trazer nenhum traço regional, mas sim centralizador, uma vez que, 
por várias vezes, a unidade territorial esteve ameaçada. Em consonância com o projeto de memória 
desenvolvido, nada foi impresso que pudesse evidenciar quaisquer indícios de contestação ao sistema colonial. A 
publicidade que a Revista deu a documentação do passado remoto do Império trazia as marcas da continuidade, 
da centralização e da legitimidade. Cf. GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal. Debaixo da imediata proteção de 
Sua Majestade Imperial: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1889). Revista do IHGB. Rio de 
Janeiro, n. 388, 1995, p. 522. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb/rihgb1995numero0388c.pdf>. 
Acessado em 18/12/2013. Após 1889 o IHGB enfrentou uma grave crise por conta da instauração do novo 
regime e pelo fato de seu nome ser vinculado ao antigo regime, uma vez que o maior mecenas da agremiação 
havia sido o próprio imperador D. Pedro II. A reabilitação do IHGB somente se daria a partir dos primeiros anos 
do século XX, principalmente com a presidência do Barão do Rio Branco. Desse momento em diante, o IHGB 
novamente estaria aliado ao poder e gozaria de grande apoio, sendo seu ápice alcançado com Getúlio Vargas. Do 
ponto de vista da escrita da História, o I Congresso de História Nacional de 1914, analisado por Lúcia Maria 
Paschoal Guimarães em sua tese de professora titular é bastante emblemático. A maioria dos trabalhos seguia o 
esquema preconizado pelo manual de estudos históricos de Langlois e Seignobos, de exaltação aos grandes feitos 
dos grandes homens. Desta feita, continuava-se com a construção de um sentimento de unidade e identidade, 
com forte apelo patriótico. Cf. GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal. Da Escola Palatina ao Silogeu: Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (1889-1938). Rio de Janeiro: Museu da República, 2007. 
96 Para uma leitura de “Casa-Grande & Senzala” a partir das propostas da Historiografia Ambiental ver: 
FROEHLICH, José Marcos. Gilberto Freyre, a história ambiental e a ‘rurbanização’. História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos. Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 281-301, 2000. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702000000300003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acessado em 18/12/2013. 
97 FREYRE, op. cit., 1959, p. 83. 
98 Sobre “Casa-Grande & Senzala” ver: NICOLAZZI, Fernando. Um Estilo de História: a viagem, a memória, o 
ensaio. Sobre Casa-Grande & Senzala e a representação do passado. 2008. 411 f. Tese (Programa de Pós-
Graduação em História) – IFCH/UFRGS, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13823/000651794.pdf?sequence=1>. Acessado em 
25/09/2013. Essa tese, defendida em 2008 e ganhadora do “prêmio Manoel Luiz Salgado Guimarães de Teses de 



39 

 

Freyre, ‘rio do senhor de engenho, do fazendeiro, do escravo, do comércio dos produtos da 

terra que torna possível a sedentariedade rural’”99. Até chegarmos nessa citação de Alice 

Canabrava de “Casa-Grande & Senzala” o que encontramos neste primeiro capítulo da obra 

de Freyre foi a utilização de referenciais de geógrafos estadunidenses, como Ellen Semple e 

Ellsworth Huntington – no último capítulo desta dissertação, quando trataremos do contato de 

Alice com uma tradição de estudos geográficos, perpassaremos por estes dois geógrafos 

estadunidenses – que muito se dedicaram ao estudo da ocupação humana e suas relações com 

o clima, bem como com as relações entre vida econômica e clima no caso de Huntington. 

Uma das preocupações de Freyre neste primeiro capítulo da obra foi demonstrar como o 

elemento português estava já predisposto, por seu hibridismo histórico, à ocupação das terras 

tropicais de além-mar. Contudo, não aderiu à tese de que tal ocupação não encontrou 

dificuldades, como as afirmações de autores que apontavam para o fato de a colonização da 

América do Norte ter sido muito mais problemática.  

Tratou da importância da família rural ou semirrural no processo de colonização das 

terras portuguesas da América, apontando-a como elemento central e mais atuante, em 

detrimento do Estado português e da Igreja na presença dos jesuítas. Ao tratar da ocupação, 

destacou o papel dos rios neste processo. Os grandes rios não seriam propícios à fixação 

humana, mas seriam os rios por onde os bandeirantes buscavam riquezas e os missionários, 

almas. Os pequenos rios, calmos e tranquilos, foram os que permitiram a fixação do homem e 

o desenvolvimento de suas atividades econômicas. Os grandes rios foram associados à 

destruição, pois quando de suas cheias traziam morte para o gado e arrastavam tudo o que 

houvesse pela frente.  

                                                                                                                                                                                     
Doutorado na área de História/2010”, foi publicada em livro: NICOLAZZI, Fernando. Um Estilo de História: a 
viagem, a memória, o ensaio. Sobre Casa Grande & Senzala e a representação do passado. São Paulo: Editora 
Unesp, 2011. Nesse estudo, Nicolazzi empreendeu uma leitura da obra de maior destaque de Freyre a partir da 
tradição ensaística de início do século XX. “Os Sertões” de Euclides da Cunha também é obra privilegiada pelo 
historiador, uma vez que, analisando a fortuna crítica de “Casa Grande & Senzala”, Nicolazzi notou que o 
padrão comparativo do ensaio era dado por esta obra. Para a fortuna crítica de “Casa-Grande & Senzala” até a 
escrita desta tese ver: NICOLAZZI, Fernando. Recepção de Casa-Grande & Senzala nos trópicos. In: 
NICOLAZZI, op. cit., 2011, p. 47-94. Aqui Nicolazzi tratou da recepção da obra em três momentos: de sua 
publicação até meados dos anos de 1950; de meados dos anos 1950 até fins dos anos de 1970 e de fins de 1970 
até seu último prefácio. A recepção de Gilberto Freyre durante a ditadura militar foi bastante problemática, uma 
vez que o autor passou à ser muito mal visto pelos acadêmicos paulistas que tentavam firmar sua hegemonia nas 
Ciências Sociais desde a fundação da FFCL. Desta feita, até o surgimento de novos estudos que tomaram a obra 
enquanto objeto e não por seu viés ideológico, Nicolazzi destacou três, todas preocupadas em desnaturalizar a 
obra e o autor como grande cânone: LIMA, Luis Costa. A versão solar do patriarcalismo: Casa-grande & 
Senzala. In: LIMA, Luis Costa. A aguarrás do tempo: estudos sobre a narrativa. Rio de Janeiro: Rocco, 1989; 
ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Guerra e paz: Casa-grande & Senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30. 
Rio de Janeiro: Editora 34, 1994; PALLARES-BURKE, Maria Lúcia. Gilberto Freyre: um vitoriano nos 
trópicos. São Paulo: editora UNESP, 2005. 
99 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 306. 
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Sem equilíbrio no volume nem regularidade no curso, variando 
extremamente em condições de navegabilidade e de utilidade, os rios 
grandes foram colaboradores incertos – se é que os possamos considerar 
colaboradores – do homem agrícola na formação econômica e social do 
nosso país. Muito deve o Brasil agrário aos rios menores, porém mais 
regulares: onde eles docemente se prestaram a moer as canas, a alagar as 
várzeas, a enverdecer os canaviais, a transportar o açúcar, a madeira e mais 
tarde o café, a servir aos interesses e às necessidades de populações fixas, 
humanas e animais, instaladas às suas margens, aí a grande lavoura 
floresceu, a agricultura latifundiária prosperou, a pecuária alastrou-se100. 
 

Podemos perceber que a importância do elemento natural conferida por Freyre no 

estudo do bandeirante já estava presente em “Casa-Grande & Senzala” através, sobretudo, da 

referência à geógrafos estadunidenses, mas também franceses, como no caso de Pierre 

Monbeig – veremos no terceiro capítulo deste trabalho a importância de Monbeig na 

formação intelectual de Alice Canabrava e em muitos de seus trabalhos – e seus estudos sobre 

as frentes pioneiras paulistas para o oeste101.  

No prefácio de sua tese de 1946, Alice mencionou “Casa-Grande & Senzala” como 

um dos trabalhos contemporâneos que “[...] preferiram ocupar-se das influências da produção 

sobre a sociedade das áreas açucareiras”102. E classificou-o como pertencente aos trabalhos 

dos estudiosos da História Social. Para o que aqui nos interessa, ou seja, o período entre o 

ingresso de Alice no curso de Geografia e História da FFCL em 1935, até o momento de 

mobilização de Gilberto Freyre por meio da escrita de suas teses, a recepção de “Casa-Grande 

& Senzala”, desde sua publicação até fins dos anos de 1950, foi marcada por algumas 

temáticas fundamentais.  
[...] o contexto intelectual em que o livro aparece; a linguagem do texto e a 
referência criada ao Modernismo brasileiro; a argumentação sociológica de 
Freyre em suas relações entre Ciência e Arte. [...] até ali, pela originalidade 
da obra e pelas novidades temáticas e interpretativas que ela trazia, o livro 
evidenciava Freyre como grande expoente da interpretação sociológica 
brasileira. Um dos fatos que mostram isso é o convite para que ele assumisse 
o posto de professor de Sociologia na Universidade do Distrito Federal 
(UDF), o que de fato ocorre em situações conturbadas entre 1935 e 1937103.  
 

Ainda no prefácio, Canabrava citou mais uma vez Gilberto Freyre para explicar 

porque, dentre os produtos tropicais, o açúcar era o que mais despertava a atenção dos 

historiadores. “Talvez porque, a certa altura, como assinala Freyre, a história das regiões 

produtoras de açúcar tornou-se um capítulo da história daquele produto, de tal modo a 

monocultura latifundiária e escravocrata dos engenhos influiu sobre as condições gerais de 
                                                           
100 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 9º edição brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958, p. 34. 
101 FREYRE, op. cit., 1959, p. 79. 
102 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 14. 
103 NICOLAZZI, op. cit., 2011, p. 70. 
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vida naquelas áreas”104. Trata-se de trecho do livro “O mundo que o português criou. 

Aspectos das relações sociais e de cultura do Brasil com Portugal e as colônias portuguesas”, 

publicado em 1940. O livro é composto por quatro conferências que seriam apresentadas por 

Gilberto Freyre na Europa: três em Portugal e uma em Londres. Contudo, como apontado 

pelo autor em sua introdução, não pôde fazê-lo, uma vez que em sua família apresentou-se 

grave problema de saúde. Desta feita, suas conferências foram lidas por terceiros. As citações 

utilizadas por Canabrava fazem parte da quarta conferência que seria apresentada por Freyre 

no King´s College da Universidade de Londres no ano de 1937. Nessa conferência intitulada 

“o Nordeste do Brasil e seus pontos de contacto com outras áreas americanas especializadas 

na produção do açúcar”, Freyre destacou a importância do elemento judaico em toda esta rede 

que se estendia desde Amsterdam, passando pelo Nordeste brasileiro até as Índias Ocidentais, 

principalmente no que tange aos elementos culturais105. Alice Canabrava tratou dos judeus em 

seu papel enquanto financiadores/banqueiros. Antes da introdução e depois do prefácio, Alice 

utilizou-se de um trecho dessa obra enquanto epígrafe. Esta, sintetizava um dos elementos 

presentes em sua análise e que talvez a tenha inspirado no trato da importância do negro e do 

judeu para as sociedades produtoras de Açúcar da região do mediterrâneo americano.  

Continuamos, nos nossos estudos nacionais e regionais sobre a história do 
açúcar, em particular e da grande lavoura, em geral, no continente 
americano, a não dispensar a atenção devida às semelhanças e às íntimas 
relações entre as várias sociedades monocultoras e escravocratas. 
Semelhanças que se desenvolveram, já por efeito da mesma técnica de 
produção, já pela irradiação de traços e pela interpenetração de influências 
de cultura, através da extraordinária mobilidade de dois elementos humanos 
associados mais ao trabalho, à técnica e ao comércio do açúcar que ao 
domínio imperial europeu no continente ou às solicitações de pátrias 
políticas em começo: o negro e o judeu106. 

 
Como destacado por Freyre na primeira frase do excerto acima, não se dava a devida 

atenção às semelhanças entre as diversas áreas açucareiras monocultoras e escravocratas. 

Logo no primeiro parágrafo de seu prefácio, Alice Canabrava já se mostrava preocupada com 

essa questão. Destarte o fato de que a tese foi escrita para concorrer a uma Cadeira de História 

da Civilização Americana, sempre se preocupou em comparar a produção açucareira nas 

                                                           
104 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 13. 
105 FREYRE, Gilberto. O Nordeste e seus pontos de contacto com outras áreas americanas especializadas na 
producção do açúcar. In: FREYRE, Gilberto. O Mundo que o português criou. Aspectos das relações sociais e de 
cultura do Brasil com Portugal e as colônias portuguesas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1940, p. 112-124. 
106 FREYRE, Gilberto. O mundo que o português criou. Aspectos das relações sociais e de cultura do Brasil com 
Portugal e as colônias portuguesas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1940, p. 116. 
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Antilhas com a produção do nordeste brasileiro107. “É inegável a semelhança entre as áreas 

açucareiras na América, seja na vida econômica e social, como na paisagem geográfica, em 

virtude da produção única do açúcar, da predominância do latifúndio e da escravidão 

africana”108. O primeiro capítulo dessa sua tese foi todo dedicado à estruturação da produção 

açucareira nas Antilhas, tratando, especialmente da “contribuição dos holandeses e judeus 

portugueses do Brasil”109. Quanto ao negro, todo o capítulo 6 da tese foi dedicado a ele e à 

sua importância na sociedade açucareira antilhana110.  

Em suas reminiscências, Alice Canabrava mencionou dois grandes livros, sendo um 

deles “Casa-Grande & Senzala”.  
O segundo deles é Gilberto Freyre com Casa Grande e Senzala. Na época 
em que o livro saiu, houve muitas críticas, pois dizia-se que muitas de suas 
conclusões não se aplicavam ao sul. Não estou de acordo. É uma 
esquematização muito simplista dizer que não foi assim também no sul. 
Acho que há sutilezas, formas intermediárias111. 
 

Além de “Casa-Grande & Senzala” e “O Mundo que o português criou”, em sua tese 

de 1946, quando Alice dissertou acerca do “financiamento da manufatura açucareira”, 

também se apropriou de “Sobrados e Mucambos”, obra freyreana de 1936. Ao mencionar a 

rivalidade criada nas Antilhas entre negociantes/financiadores e senhores de engenho, Alice 

apontou para a leitura do primeiro capítulo dessa obra de Gilberto Freyre, intitulado “O 

sentido em que se modificou a paisagem social do Brasil patriarcal durante o século XVIII e a 

primeira metade do XIX”.  
Observa-se também no Brasil a velha rivalidade entre a aristocracia rural dos 
donos de engenhos e a burguesia urbana, formada pelos negociantes ricos, 
cujo poder e riqueza crescem no século XVIII com a descoberta das minas e, 
em geral, credores daqueles, antigos donos de terras privilegiadas. A Guerra 
dos Mascates representa o choque dramático desses interesses em conflito112. 
 

Nesse capítulo, Freyre sintetizou a ascensão do patriarcado urbano, representado 

principalmente pela figura do comerciante, negociante e banqueiro da cidade e a decadência 

do patriarcado rural representado pelos grandes proprietários na figura do senhor de engenho. 

A ascensão do sobrado urbano e a decadência da casa-grande do engenho. No centro destas 

transformações, Freyre destacou a vinda da família real para o Brasil em 1808, bem como a 
                                                           
107 Como explicitado pela própria Alice no prefácio: Tratando-se originalmente de uma tese para a Cadeira de 
História da Civilização Americana (da qual estava excluído o estudo da História do Brasil, realizado à parte), os 
problemas com os quais se defrontou o engenho brasileiro, naquele período, foram apenas indicados e não 
analisados propriamente. Cf. CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 14. 
108 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 13. 
109 Idem, p. 36-51. 
110 Idem, p. 173-194. 
111 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 158. 
112 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 213. 
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mudança nas relações entre proprietários rurais e o poder real, que outrora fora extremamente 

negligente em relação às grandes dívidas dos senhores de engenho. Com a ascensão deste 

novo tipo social, marcado pela presença holandesa no nordeste e também pela figura do 

comerciante judeu, o poder real não mais apoiaria a insolvência dos senhores de engenho. É 

um novo mundo que foi surgindo. Exemplo que sintetiza a tensão e o surgimento de novas 

relações foram os eventos ocorridos em Pernambuco entre 1710 e 1711, opondo basicamente 

os interesses do campo e da cidade. 
O conflito entre Olinda, cidade eclesiástica e de senhores de engenho, e o 
Recife, cidade então de gente burguesa e mecânica que, no século XVII, 
reunira a população mais heterogênea da colônia, não terá sido apenas a 
reação nativista de que falam as histórias oficiais: brasileiros natos contra 
portugueses ou reinóis. Terá sido principalmente um choque, que os 
antagonismos políticos e, confusamente, os de raça, ainda mais 
dramatizaram, entre os interesses rurais e os burgueses113. 
 

O contato de Alice P. Canabrava com a obra de Gilberto Freyre, possivelmente deu-se 

por meio da Cadeira de História da Civilização Brasileira e de seu regente – conforme quadro 

4 em anexo – Afonso E. Taunay114. Destarte o fato de nenhum de seus programas da Cadeira 

terem trazido bibliografia, mas somente um elenco de tópicos115, seu texto escrito por conta 

de sua chegada à FFCL da USP, em 1934, nos fornece indícios de que a obra de Gilberto 

Freyre, em especial “Casa-Grande & Senzala”, estava presente entre as leituras efetuadas 

pelos alunos.  
A Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre representa um trabalho da mais 
larga erudição, um dos ensaios mais sólidos efetuados entre nós, redigido por 
pensador que sabe ver com singular agudez e expõe com notável brilho o 
que a bela e culta inteligência apreendeu das visões contempladas. É um 
ensaio de primeira ordem. Falta-lhe talvez a ampliação, para o campo da 
civilização cafeeira que o escritor pernambucano não conhece em sua 
intimidade. Moço como é Gilberto Freyre, trabalhador infatigável, ledor de 

                                                           
113 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. 4º edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968, p. 6. 
114 O Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935 traz um breve resumo de sua biografia 
juntamente com uma lista de seus trabalhos publicados. Nascido em Desterro (capital da então Província de 
Santa Catarina), em 11 de Julho de 1876. Concluiu os estudos humanísticos em 1894 e formou-se em engenheiro 
civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1900. Nomeado preparador na Escola Politécnica de São Paulo 
em 1899, passou a professor substituto em 1904 e a professor catedrático de física experimental em 1910; sendo 
nomeado em 1917 diretor do Museu Paulista, cargo que até hoje exerce. É membro da Academia Brasileira, da 
Academia Paulista de Letras, dos Institutos Históricos Brasileiros, de São Paulo, Bahia, Ceará, Santa Catarina, 
Paraná, Espírito Santo, Sergipe, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, dos 
Institutos Arqueológicos de Pernambuco e Alagoas. Sua extensa lista de obras foi dividida em: “ficção”; 
“História do Brasil”; “De Brasiliae Rebus Pluribus”; “História de São Paulo”; “Biografia”; “História da cidade 
de São Paulo”; “História da Literatura e da Arte no Brasil”; “Linguística”; “Assuntos científicos”; “Traduções” e 
“Reedições comentadas”.  Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 320-
321.  
115 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 285-286;  Anuário da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 260-261; Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
1937-1938, 1938, p. 340-341. 
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todos os instantes e apaixonado das coisas nacionais, poderá, em nova edição 
de seu magnífico livro, por-lhe apenso que o completará, distribuindo o 
material riquíssimo que compendiou, de modo mais homogêneo116.  
 

Em sua fala no I Seminário de Estudos Brasileiros, Alice Canabrava apontou Gilberto 

Freyre como pioneiro da moderna historiografia brasileira ao lado de Oliveira Vianna e 

Capistrano de Abreu. “As obras de ambos [Gilberto Freyre e Oliveira Vianna] esses autores 

são indagações pioneiras sobre o processo social brasileiro”117. A moderna historiografia 

brasileira seria, para ela, aquela surgida já sob os auspícios das Faculdades de Filosofia. 

Porém, as obras de Gilberto Freyre e Oliveira Vianna teriam sido pioneiras e precederam ao 

movimento de criação das Faculdades. “O que distingue a moderna historiografia brasileira 

das tendências que a precederam é a compreensão de uma História colocada no centro das 

ciências do Homem e no universo da História geral”118. Essa noção de História como ciência 

social, podemos encontrar em texto escrito por Fernand Braudel119 por conta de sua chegada à 

FFCL em 1935 para reger a Cadeira de História da Civilização – vide quadro 4 de nosso 

anexo120. Nesse texto, “[...] Ele define a disciplina, reflete sobre a sua natureza, analisa as 

relações da história com as ciências auxiliares e aponta o caminho para o aprendizado”121. 

                                                           
116 TAUNAY, Afonso E. A propósito do curso de História da Civilização Brasileira da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 125. 
117 CANABRAVA, Alice Piffer. Roteiro sucinto do desenvolvimento da historiografia brasileira. In: 
CANABRAVA, Alice Piffer; HOLANDA, Sérgio Buarque de; LUZ, Nicia Vilela. Anais Encontro Internacional 
de Estudos Brasileiros. I Seminário de Estudos Brasileiros. São Paulo: Universidade de São Paulo/Instituto de 
Estudos Brasileiros, 1972, p. 7. 
118 Idem. 
119 O Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras trouxe uma síntese de sua biografia e trajetória 
intelectual. Nascido em Luméville (Meuse) França, em 24 de Agosto de 1902. Bacharel em Letras e em Ciências 
– Paris 1920. Licenciado em Letras – Paris 1921. Diplomado em estudos superiores de História – Paris 1922. 
Agrégé de História – 1923. Foi professor no Liceu de Constantine em 1923; no Liceu de Alger em 1924; 
(professor de Retórica superior em 1929 – encarregado de conferências na Faculdade de Letras de Alger). Em 
Paris foi professor nos seguintes Liceus: Liceu Pasteur, 1932; Liceu Condorcet, 1933; Liceu Henri – IV, 1934. 
Encarregado de conferências complementares na Faculdade de Letras de Paris em 1934. Atualmente é professor 
de História da Civilização na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – 1935. Em 1926 obteve a bolsa <<Jules 
Ferry>>. Publicou artigo na <<Revue Africaine>>, <<Revue Historique>>, <<Revue d’Histoire Moderne>>, 
<<Revue de Synthèse>>, <<Gazette des Beaux-Arts>>. Colaborou no livro <<Histoire et Historiens de 
l’Algerie>>. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 319.  
120 Braudel chegara à FFCL da USP em 1935 para substituir Emile Coornaert. Vindo da França, permaneceu em 
São Paulo apenas em 1934, indo no ano seguinte para o Rio de Janeiro, e, depois, retorna a França. Quando 
chegou ao Brasil, já tinha uma experiência com o ensino universitário na França. Provavelmente, sua 
contribuição não tenha sido tão marcante na História, como Pierre Deffontaines foi para a Geografia nessa 
instituição. E isso, porque Emile Coornaert, ainda que lembrado como pioneiro, não era referido como um 
inaugurador dos ‘estudos históricos nacionais’ em bases institucionais ‘novas’ na década de 1930, pelos ex-
alunos e professores, que o conheceram no período. A lembrança de ex-alunos e professores, que tiveram aula 
com ele, relatavam apenas a renovação nos procedimentos metodológicos e nos temas e assuntos debatidos na 
disciplina. Cf. ROIZ, Diogo da Silva; SANTOS, Jonas Rafael dos. As transferências culturais na historiografia 
brasileira: leituras e apropriações do movimento dos Annales no Brasil. 1º edição. Jundiaí: Paco Editorial, 2012, 
p. 53. 
121 LIMA, Luís Corrêa. Fernand Braudel e o Brasil: vivência e brasilianismo (1935-1945). São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2009, p. 114. 
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Braudel já estava pensando a História no rol das Ciências Sociais. “A História é a mais antiga 

das ciências sociais, não a única, como bem se pode pensar”122. Quanto à centralidade da 

História no rol das Ciências Sociais, já podemos encontrá-la como hegemônica. Citando a 

Economia Política, a Sociologia, a Estatística, a Geografia, o Direito, a Etnografia e a 

Etnologia, como ciências que estudam determinada parcela da realidade, Braudel colocou a 

História no centro de todas elas. “Assim todas estas ciências sociais que definimos acima, um 

pouco às pressas, utilizam-se, nove vezes sobre dez, de documentos relativos a sociedades 

mortas”123.  

Quanto à noção de História colocada “no universo da História geral”, Alice a 

compreendia como uma História global, total. No citado texto, para Braudel a História apenas 

seria uma ciência se reconstruísse a totalidade da vida social e não apenas fatos particulares. 

Nesse aspecto, Braudel citou o historiador belga Henri Pirenne (1862-1935)124. “Pirenne, que 

ainda uma vez citamos, dizia que a ilha de Robinson não pertence ao domínio histórico. Só há 

história dos grupos sociais, e deles devemos dar a história totalitária”125. Desta feita, em busca 

de uma História que levasse em consideração todos os aspectos da vida social, Braudel, assim 

como o fizera Paul Vanorden Shaw no mesmo período, como apontamos acima, também 

advogou a favor do contato da História com outras Ciências Sociais como a Sociologia, a 

Etnografia e a Economia Política.  Para ele, os estudantes deveriam ter cursos especiais sobre 

                                                           
122 BRAUDEL, Fernand Paul. O ensino da História. Suas diretrizes. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 114. 
123 Idem, p. 115.  
124 Braudel explicitou em várias ocasiões sua admiração por Pirenne. Em 24/11/1935 Braudel publicou texto em 
homenagem à Pirenne no jornal O Estado de São Paulo, por conta do falecimento do historiador belga. Este 
texto pode ser encontrado em número especial da Revista de História da USP por conta do centenário de 
Fernand Braudel. BRAUDEL, Fernand. Henri Pirenne. In: Revista de História. São Paulo, n. 146, p. 47-51, 
2002. Disponível em: <http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/146/RH_146_-_Fernand_Braudel_-
_Pirenne.pdf>. Acessado em 24/08/2013.  Ao eleger Pirenne o maior historiador da atualidade, Braudel fez dele 
seu modelo e sua principal referência. Os alunos de Braudel interessados em se tornarem historiadores eram 
exortados a se familiarizar com Pirenne. Cf. LIMA, op. cit., 2009, p. 114. Nesse artigo, Braudel desenvolveu 
uma noção que seria retomada no texto do Anuário quanto ao fato de o passado ser iluminado pelas luzes do 
presente, em uma perspectiva histórica retrospectiva. Citando mais uma vez Henri Pirenne, Braudel menciona o 
fato de que Pirenne somente compreendeu as novas vilas da Idade Média após observar o boom das cidades da 
América do Norte. A vida social de hoje não teria com a vida das sociedades desaparecidas, múltiplos pontos de 
semelhança, e o presente não se nos oferece como um laboratório? Invertendo os termos habituais, não podemos 
nós dizer que a sua luz ilumina o passado? Cf. BRAUDEL, op. cit., 1937, p. 115. Dentre as “influências” de 
Henri Pirenne sobre as gerações posteriores de historiadores, José D’Assunção Barros mencionou o caso de 
Braudel, relacionando o fato de que Pirenne atribuiu grande importância ao mar Mediterrâneo como protagonista 
histórico. Cf. BARROS, José D’Assunção. Henri Pirenne (1862-1935). In: BENTIVOGLIO, Julio; LOPES, 
Marcos Antônio. A Constituição da História como Ciência. De Ranke a Braudel. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 91-
115. 
125 BRAUDEL, op. cit., 1937, p. 115. 
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estas disciplinas, não independentes, mas sim “[...] servindo como contribuição à cultura 

histórica”126.  

No caso de Fernand Braudel, assim como em relação a Paul Vanorden Shaw, o 

método de suas aulas também chamou muito a atenção de Alice. 

Aulas maravilhosas de História, cheias de vida, ricas de substância, nenhuma 
palavra inútil. A exposição oral acompanhava o esquema que ia sendo 
apresentado no quadro-negro; os eventos e a interpretação, sempre que 
possível, associavam-se ao quadro geográfico, apresentado em rápido 
croqui; a bibliografia especializada completava a geral, dada no início do 
curso. Aprendíamos – e o professor insistia muitas vezes – que uma boa 
exposição oral, aula ou conferência, devia desenvolver apenas três pontos 
fundamentais, complementares entre si, excepcionalmente quatro, nunca 
uma pluralidade de ideias, por mais brilhantes que fossem. Acostumadas a 
conhecer as grandes figuras da História apenas pelos seus nomes, datas e 
alguns eventos, sobretudo guerras e batalhas, ficávamos fascinados com a 
nova perspectiva, a de conhecê-las e interpretá-las dentro do seu meio e de 
sua época e, sempre que possível, com o auxílio de textos da própria autoria, 
biografias ou estudos especializados. A leitura destes pelo Mestre constituía-
se em inesquecível mostra de sua faceta de ator: dicção perfeita, as variações 
da voz, a expressão da fisionomia. Ao se despedir, ao término da aula, com o 
indefectível “la suíte à la prochaine fois”, desolávamos a interrupção. 
Vivíamos em permanente estado de encantamento, todos os estudantes, sem 
distinção, a justificar o designativo que, muito depressa, firmou-se com 
respeito ao professor de História: “le prince charmant”127.  
 

O único programa da Cadeira de História da Civilização organizado por Braudel 

dividia-se em “Cursos Gerais” e “Cursos Especiais”. Os “Cursos Gerais” dividiam-se em três: 

“História Grega”, “História Romana” e “História Contemporânea”, ministrados ao longo dos 

três anos de graduação de forma rotativa. De fato, como destacado por Alice no excerto 

acima, os eventos e a interpretação sempre eram acompanhados pela Geografia, uma vez que 

nestes tópicos Braudel sempre iniciava com “o quadro geográfico” no caso da “História 

Grega” e com “as bases geográficas” para a “História Romana”128.  

Mas por que um único curso sobre “História Contemporânea”? Para Braudel, a 

História Moderna – nomeada por “História Contemporânea” – seria tratada nas Cadeiras de 

História da Civilização Americana e História da Civilização Brasileira. Ademais, os alunos 

apresentavam, segundo ele,  

[...] um amor inteligente da terra brasileira e, especialmente da terra paulista: 
é através do seu passado, dos seus ciclos econômicos, da sua vida tão aberta 
às influências do mundo inteiro, dos seus fastos, que o estudante organiza a 
sua cultura histórica. Daí uma visão direta, em certos domínios da história 

                                                           
126 Idem, p. 118. 
127 CANABRAVA, Alice Piffer. O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 26. 
128 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 259. 
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econômica ou moderna, que o estudante da Europa não possui talvez tão 
justa e tão penetrante129. 

 

Por esta visão direta da História Moderna pelos estudantes, Braudel acreditava que 

eles deveriam tomar contato com períodos mais longínquos. “[...] é nessas terras clássicas que 

o aprendizado do “métier” histórico é o mais direto e o mais proveitoso”130. Segundo ele, 

estes períodos da Antiguidade e da Idade Média apresentariam problemas que os outros 

períodos não trariam, o que seria um útil exercício de inteligência para os estudantes. “Talvez 

neste domínio, em que as vastas perspectivas não se quebram pela superabundância de 

minudências, a inteligência brasileira, toda latina, se sente mais à vontade, preferindo esse 

estudo às longas guerras civis, examinadas ao microscópio, da história moderna da 

Europa”131. Entretanto, parece-nos que em sua prática didática, Braudel se prendeu bastante a 

estas mencionadas “longas guerras civis”. 

Mais de 10 anos depois do depoimento132 transcrito acima, Braudel ainda era 

lembrado por Alice como um grande professor.  
Eu tive dois grandes professores que influenciaram muito minha formação 
intelectual. O primeiro deles foi Paul Ferdinand Braudel. Ele ensinava e 
conquistava as pessoas pelo encantamento. Não devemos nos esquecer de 
que nós vínhamos de uma geração em que o professor era “magister dixit”, 
ou seja, o professor em cima e os alunos lá embaixo. No entanto, Braudel era 
diferente. Muitas vezes ele nos convidava para tomar chá. Naquela época, 
havia duas confeitarias famosas no centro de São Paulo – a Vienense e a 
Seleta – em que nos reuníamos para tomar chá. As preleções do professor 
Braudel eram encantadoras. Ele traçava as grandes linhas da civilização e 
não se detinha nos detalhes. Braudel tinha um grande interesse pela História 
Econômica. Ele dizia que havia adquirido este interesse por influência da 
avó, pela qual tinha grande ternura; ela o levava para visitar as oficinas de 
artesãos em sua infância. A avó lhe explicava como se fazia o pão, como se 
trabalhava a madeira, como se temperava o aço na metalúrgica. Creio que o 
gosto que adquiri pela História Econômica possa ter sido influência de meus 
professores. Talvez seja por causa do Braudel que tinha um grande interesse 
por assuntos de economia133.   
 

                                                           
129 BRAUDEL, op. cit., 1937, p. 116-117. 
130 Idem, p. 119. 
131 Idem. 
132 Temos ciência das questões envolvidas em relatos autobiográficos, principalmente, no que tange à questão do 
autor estar sob o imperativo de dar sentido a toda a sua trajetória. Alguns textos são “clássicos” ao tratar desta 
problemática: BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. 
Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 183-191. Este 
texto de Bourdieu foi escrito nos anos 80 do século passado, no auge da História Oral, especificamente em 1986. 
A principal crítica de Bourdieu quanto à biografia, é que em sua construção força-se “a mão”, no sentido de que 
o relato ganhe coerência. Um texto importante e que traz os principais tipos de biografia e que dialoga com o de 
Pierre Bourdieu é o de Giovanni Levi e que está neste mesmo livro. Uma variante da biografia é a Ego-história. 
Exemplo desta é a coletânea de ensaios publicados na França em 1987 sob o título Essais D´Ego-Histoire. 
133 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 157. 
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Destarte o fato de que em seu programa da Cadeira de História da Civilização no 

tópico de “História Grega”, Braudel tenha tratado da “evolução econômica e social do século 

XII ao século XVIII”, no restante do programa encontramos muito mais uma História 

preocupada com a constituição dos Estados Nacionais europeus e com as grandes guerras, 

inclusive tópico de um de seus cursos especiais, “a unidade alemã – a unidade italiana”134, do 

que uma abordagem ligada à História Econômica do período. Desta feita, devemos 

contemporizar este relato de Alice Canabrava. Seu interesse pela História Econômica, 

creditado à Braudel, pode ter sido adquirido a posteriori, ou de maneira informal durante 

algum daqueles chás referidos por ela e não em seu programa oficial da Cadeira.   

As relações entre Fernand Braudel e Alice Canabrava se estenderam para além dos 

anos de graduação e também continuaram após seu falecimento, na figura de sua esposa, 

Paulette Braudel. Os laços de Alice se estreitaram com Paulette, uma vez que em carta datada 

de 22 de Novembro de 1994, ela cobrou de Alice o fato de esta não lhe escrever há mais de 

dois anos. Além disso, há outra solicitação na carta: 

Dans cette lettre, vous me promettiez aussi de m´envoyer bientôt quelques 
souvenirs persnonnels sur mon mari, et aussi sur les débuts de l´Université, 
sur la façon dont les élèves avaient été recrutes, la vie qu´on y menait, etc Je 
vous demande à nouveau votre collaboration, paree que une biographie de 
Fernand Braudel est en train de s´écrire et vous savez combien mon mari et 
moioavons aimé votre pays. Nous y avons été três heurex et il disait souvent 
(il a même écrit) que, dans sa vie intellectuelle, son séjour au Brésil a été 
extrêmement important, qu´il a mieux compris l´historie de l´Europe après 
cette expérience. Il disait même en riant: “c´est au Brésil que je suis devenu 
intelligent”! 
Alors vous vouyez bien qu’il faut que le Brésil ait sa place dans la 
biographie qui se prépare. Je voudrais que vous racontiez très simplement, 
d´une façon familière, votre vie à l’Université, la façon dont Braudel 
enseignait, les petites pauses café qu’il aimait tant, etc. Ecrivez traquillement 
au fil de la plume. Sans vous occuper de la forme. C’est moi eis le traduirai. 
Votre témoignage ne sera pas cité in extenso, mais il est irremplaçable, 
précisément parce qu’il n’a rien d’officiel. Grâce à lui, l´Université des 
années 30 et votre professeur seront un peu plus réels pour le biographe. Il 
me semble que vous le devez aussi bien pour votre pays que pour mon mari 
qui vous aimait beaucoup, vous le savez135. 
 

Paulette solicitou o que havia pedido à Alice Canabrava em outra carta de 1991: sua 

colaboração em uma biografia que estava sendo escrita na França sobre Fernand Braudel, 

pedindo-lhe que enviasse todo material que estivesse em sua posse, como algumas cartas, por 

                                                           
134 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 260. 
135 Trecho de carta de Paulette Braudel para Alice Piffer Canabrava, constante do acervo APC CP-P3,7-(2) do 
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP). 
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exemplo136. Alice Canabrava havia se comunicado constantemente com Braudel por carta. Em 

uma delas, datada de 28 de Maio de 1971, Braudel recusou convite de Alice para vir à USP, 

provavelmente com o fito de ministrar algum curso ou conferência. Contudo, não deixou de 

explicitar seu carinho e de sua esposa por ela, bem como mencionar sobre a preparação do 

segundo volume do que viria a ser “Civilização Material, Economia e Capitalismo”137. 
Merci beaucoup de votre lettre affectueuse qui nous a beaucoup touchés, ma 
femme et moi. Malheureusement, il ne me sera pas possible de répondre à 
l´invitation que veut bien me faire l´Université du Brésil. J´ai pris trop 
d´engagements pour les mois à venir et, en même temps, j´achève la 
rédaction du second volume de la Civilisation matérielle et capitalisme.   
Soyez sûre que je ne vous ai pas oubliée et que je pense à vous avec 
tendresse et plaisir138.  
 

Se tivesse permanecido no Brasil, provavelmente, Braudel teria sido orientador da tese 

de doutoramento de Alice. Por conta de seu retorno à França em 1937, Braudel escreveu uma 

carta ao então diretor da FFCL da USP, indicando três de seus alunos em especial.  
Tenho a honra de comunicar-lhe que os estudantes Sr. Eduardo de Oliveira 
França, Senhoritas Alice Piffer Canabrava e Risoleta Violante Pereira, 
escolheram respectivamente para tese de doutorado, os seguintes assuntos 
que em princípio aceito, deixando a meus sucessores o cuidado de modificá-
los, caso seja necessário:-1”As explicações econômicas do fim do Império 
Romano;”2”O papel de Lisboa na História de Portugal e particularmente nas 
grandes descobertas marítimas”;3”O movimento intelectual russo pré-
revolucionário”.  
Sou partidário do comissionamento eventual desses estudantes, pois seus 
trabalhos anteriores são uma garantia de sucesso139. 
 

Em instigante estudo, Lidiane Rodrigues examinou a trajetória de Alfredo Ellis Jr., 

Eurípedes Simões de Paula e Eduardo D’Oliveira França, com ênfase neste último. Sua 

hipótese é a de que o fato desses três historiadores serem provenientes da Faculdade de 

Direito os teria habilitado e legitimado a assumir cátedras na FFCL, principalmente com a 

anuência, quando não, interferência, de Fernand Braudel.   
No que se refira a dimensões factuais e sociais, ficaram ocultadas as 
trajetórias femininas. Ao que tudo indica, o interdito a elas não era oriundo 
de Fernand Braudel. Possivelmente ele estivesse atrelado aos compromissos 

                                                           
136 Provavelmente trata-se de DAIX, Pierre. Braudel. Paris: Flammarion, 1995. É tida como a primeira biografia 
pessoal do historiador. Cf. AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio. Fernand Braudel e as Ciências Humanas. 
Londrina: Eduel, 2013, p. 140. Disponível em: < 
http://www.uel.br/editora/portal/pages/arquivos/fernand%20braudel_digital.pdf>. Acessado em 18/12/2013. 
137 Esta obra de Fernand Braudel foi lançada em três tomos em 1979. Para uma história desta obra ver: ROCHA, 
Antonio Penalves. F. Braudel: tempo histórico e civilização material. Um ensaio bibliográfico. Anais do Museu 
Paulista. São Paulo, n. Ser., v. 3, p. 239-249, 1995. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v3n1/a20v3n1.pdf>. Acessado em 18/12/2013. 
138 Trecho de carta de Fernand Braudel para Alice Piffer Canabrava, constante do acervo APC CP-P3,2-(2) do 
IEB/USP. 
139 Trecho de carta de Fernand Braudel para o então diretor da FFCL da USP, constante do acervo APC CT-P3, 
1(2) do IEB/USP. 
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assumidos com a elite contratante. Vocalizando os valores dela, um 
expressivo depoimento de João Cruz Costa – que auxiliou o missionário em 
sua aclimatação no Brasil: “Isso de cátedras com catedráticos femininos não 
me parece coisa séria”. Ademais, a pesquisa sugere que outros atributos, 
além da oposição homem/mulher, estivessem em jogo nas disputas, por 
exemplo, a origem “comissionada” ou já capitalizada culturalmente. A 
investigar140.   
 

Como veremos adiante, Alice Piffer Canabrava foi preterida no concurso de 1946 para 

a Cadeira de História da Civilização Americana. Tal fato levantou a questão da dificuldade 

que a mulher enfrentava à época para alçar os altos postos acadêmicos. Destarte o fato de a 

própria Alice ter relatado o início de hostilidades quando se candidatou a vaga, poderíamos 

refletir no sentido de que a escolha dos catedráticos também passava por certo capital cultural, 

uma vez que Alice e Risoleta foram indicadas por Braudel. De fato, o interdito às mulheres 

não era algo proveniente de Fernand Braudel, ao contrário. Braudel demonstrava grande 

apreço por Alice Canabrava, conforme relatado por ela em carta de 31 de Julho de 1989: 
Falou-me V. que deveria eu escrever algo sobre o Braudel, eu que tive o 
privilégio de ser sua aluna durante três anos consecutivos. Quando, afinal, se 
despediu, na estação da Central (ia tomar o navio no Rio de Janeiro), beijou-
me na face e me disse: “Alice, vous êtes ma fille”. Pouco antes de seu 
falecimento, fui visitá-lo no Musé de l’Homme, onde ministrava um curso. 
Fez questão que eu me sentasse ao lado dele, na grande mesa do Professor. 
[...] Naquela memorável tarde em que fui procurá-lo no Musé de l’Homme, 
falou sobre a estada em S. Paulo, com muita ternura, enquanto eu, ao lado, 
tinha o rosto inundado de lágrimas141. 
 

Certamente se Fernand Braudel pudesse ter interferido no concurso de 1946 – como 

veremos adiante – certamente o teria feito em favor de “sua garota”. Sem dúvida, Alice 

ganhara o apreço de Braudel por suas aptidões intelectuais, como em várias ocasiões, como 

veremos, nas quais Braudel escreveu resenhas sobre os trabalhos de Canabrava. O tema da 

tese de doutoramento de Alice, realmente mudou, talvez por orientação de Jean Gagé142 ou 

                                                           
140 RODRIGUES, Lidiane Soares. Armadilha à francesa: homens sem profissão. História da Historiografia. 
Ouro Preto, n. 11, 2013, p. 99. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/539/347>. Acessado em 02/10/2013. 
141 Carta de Alice Piffer Canabrava a Francisco Iglésias, constante do acervo Francisco Iglésias do IMS. FI-C-
CP, p. 1-2. 
142 De acordo com a seção intitulada “Curriculum vitae dos professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo contratados para 1938”, constante do Anuário da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1937-1938, temos uma síntese dos dados biográficos de Jean Gagé, bem como sua trajetória 
acadêmica e suas principais publicações. Entre estas temos a seguinte divisão: “livros publicados”, em um total 
de 2; “livros em preparação”, somam 4 no total; “comunicações apresentadas a Congressos ou Academias 
científicas”, na magnitude de 5; “Artigos publicados em várias revistas científicas”, em um total de 20; “críticas 
de livros científicos” e “conferências fora da cadeira”. Nascido em Nainville (Seine-&-Oise), França, no dia 1º 
de junho de 1902. Aluno da “Ecole Normale Supérieure” em Paris, de 1921 a 1924 (secção de Letras). 
“Licencié-ès-lettres” em 1921. “Diplômé d’Etudes supérieures” em 1923. “Agrégé de l’Université” em 1924. 
Aluno, na “Ecole Normale Supérieure” e na “Sorbenne”, de J. Carcopino (história romana), e, no “Collège de 
France”, de R. Cagnat (epigrafia latína). Membro da “Ecole française de Rome” (palais Fernese), sob a direção 
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pela disponibilidade de documentos. Jean Gagé chegara à FFCL da USP em 1938 com o fito 

de substituir Braudel. Destarte o fato de que Alice Canabrava estava ocupando o cargo de 

assistente na Cadeira de História da Civilização Americana, sua tese foi orientada por Gagé, 

porém a temática estava vinculada à proposta da Cadeira. Contudo, mesmo como assistente de 

Paul Vanorden Shaw, Alice afirmou que frequentava os cursos de Gagé. “Depois de 

licenciada frequentei vários cursos do Prof. Jean Gagé, que em 1938 sucedeu ao Prof. 

Braudel”143. Inclusive em sua tese de 1942 utilizou-se de um curso proferido por Gagé na 

FFCL nesse mesmo ano intitulado “L’expansion coloniale britannique du XVe. siècle à nos 

jours”144.  

A organização do curso de História da Civilização manteve as mesmas tendências de 

quando da regência de Fernand Braudel. “O programa dos cursos foi estabelecido, de acordo 

com a Diretoria da Faculdade e no quadro dos regulamentos em vigor, por entendimento entre 

o Professor Fernand Braudel e seu sucessor”145. Essa tendência dizia respeito principalmente a 

se acentuar a presença de estudos referentes à Antiguidade Greco-romana. Além dos já 

tradicionais cursos sobre a Grécia clássica e a República romana, acrescentaram-se três 

cursos: um sobre civilização helenística; outro sobre a civilização e instituições do Império 

romano e um terceiro sobre o último século da República romana e a gestação do Império. A 

novidade introduzida por Gagé deu-se em relação ao conteúdo referente à História da Ásia.  

[...] dedicar-se-á principalmente aos problemas da China e do Japão, e em 
geral do Pacífico; tentar-se-á seguir o desenvolvimento desses problemas até 
a época mais recente; com efeito, pareceu-nos que, apesar do Brasil ser uma 
potência atlântica, esses problemas apresentam para sua juventude 
universitária um interesse bastante direto, além do lugar importante que 
ocupam na história geral146. 
 

Quanto ao ensino, Gagé procurou fugir à mera exposição cronológica sucessiva. “[...] 

queremos dizer que, sem prejuízo do conhecimento indispensável dos fatos, da cronologia, 

etc., [...] o professor procurará sistematicamente ministrar-lhe a análise e a reconstituição de 

                                                                                                                                                                                     
de Emile Mâle, de 1925 a 1928. Encarregado de missões arqueológicas na Algéria em 1926 (excavações no 
Belezma) e em 1928 (excavações em Bône-Hippone). Viagens de estudos na Itália e na Grécia. Professor do 
“Lycée Kléber” de Strasburgo, em 1928-1929. “Chargé de cours” de Historia romana (em suplência de A. 
Piganiol) na Faculdade de Letras da Universidade de Strasburgo de 1929 a 1924. “Maître de conférences” de 
História romana na mesma Faculdade, desde 1934. [...] Membro do juri do exame vestibular da “École Normale 
Supérieure” de Sèvres, em 1937. Redator da “Année Epigraphique”, em colaboração com M. A. Merlin, desde 
1937. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 93. 
143 CANABRAVA, O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 26. 
144 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 4.  
145 GAGÉ, Jean. Considerações sobre o curso de História da Civilização. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 29. 
146 Idem, p. 30. 
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conjuntos de civilização, de problemas históricos”147. Podemos aqui notar a tendência à 

abordagem da História da Civilização, bem como da História-problema. Como relembrado 

por Pedro Moacyr Campos, a primeira aula de Gagé não se tratava de uma exposição de fatos 

concernentes à História romana, mas sim trazia uma problematização historiográfica: 

“L’historiographie Romaine et ses méthodes; De l’incertitude des cinq premiers siècles de 

l’histoire de Rome; les moyens actuales d’une reconstitution”148.  

Na introdução de sua tese de doutoramento, Alice Canabrava agradeceu a Jean Gagé. 

“Desejamos expressar em particular nossa profunda gratidão ao professor Jean Gagé pelo 

vigoroso estímulo dispensado durante a elaboração desta tese da qual foi diretor”149. Mais de 

meio século depois, Alice afirmaria que “[...] na defesa, o Prof. Gagé, oficialmente meu 

orientador, declarou que eu havia feito a tese sozinha e que o meu trabalho nada tinha 

dele”150. Claro que “estímulo” pode não significar orientação efetiva em uma tese, mas, como 

vimos, Alice Canabrava, ainda depois de formada, assistia os cursos de Jean Gagé e nessa 

mesma tese utilizou-se de um deles.  

 

1.2 A escrita da História em O Comércio Português no Rio da Prata (1580-1640): 

“uma garantia de sucesso” 

 

De acordo com ficha encontrada nos arquivos da atual FFLCH/USP essa tese de Alice 

Piffer Canabrava foi apresentada no dia 13 de Novembro de 1942 e aprovada com distinção, 

tendo obtido nota 9,56 pela comissão examinadora composta pelos professores: Jean Gagé, 

Plínio Ayrosa151, Pierre Monbeig, Alfredo Ellis Júnior152 e Eurípedes Simões de Paula153.  

                                                           
147 Idem, p. 31.  
148 CAMPOS, Pedro Moacyr. “O professor francês”: Jean Gagé. Revista de História (USP). São Paulo, número 
jubilar bis, tomo II, 1975, p. 724. Disponível em: 
<http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/103v2/a20v103n2.pdf>. Acessado em 16/09/2013. 
149 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. XV. 
150 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 159. 
151 No Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, em seção intitulada “Curriculum Vitae 
do corpo docente”, temos a síntese da trajetória intelectual do professor Plinio Marques da Silva Ayrosa, da 
“catedra de Etnografia brasileira e língua tupí-guaraní”, com seus “trabalhos publicados” e “trabalhos prontos 
para publicação”. Nascido em São Paulo, Capital, aos 13 de Março de 1895. Bacharel em letras pelo antigo 
Ginásio Ciências e Letras e graduado em Engenharia pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Obteve o 
primeiro prêmio de literatura, instituído pelo Jornal do Brasil em 1917 e direito ao prêmio de viagem à Europa 
para aperfeiçoamento de estudos. Encarregado de um curso de Tupi no Centro do Professorado Paulista. 
Secretário Geral do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e membro dos Institutos Históricos do Rio 
Grande do Norte, Bahia e Santa Catarina. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 
1937, p. 322. 
152 De acordo com a seção “Corpo Docente” do Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-
1949, volume I, ALFREDO ELLIS JÚNIOR – Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais – Prof. Interino da 
cadeira de História da Civilização Brasileira de 20/7/38 a 11/4/39; Prof. Catedrático da mesma cadeira de 
12/4/39 até a presente data. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, volume I, 
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Plínio Ayrosa esteve à frente da Cadeira de Etnografia brasileira e língua tupi-guarani 

de 1934 a 1959, conforme quadro 4 de nosso anexo. No texto escrito para o Anuário da FFCL 

por conta da fundação da Cadeira, Ayrosa explicitou algumas compreensões do que seria para 

ele a Etnografia, a Etnologia e suas relações com outras ciências, bem como a maneira pela 

qual a Cadeira dever-se-ia organizar internamente e também externamente, ou seja, quanto ao 

ensino. Sendo este o primeiro curso de Etnografia brasileira do país, ainda estava ligado a 

uma compreensão de História cara ao século XIX brasileiro em torno do IHGB e 

especificamente Varnhagen. “Eis aí uma série de perguntas que com justa razão podem ser, 

em verdade, formuladas no momento em que a Universidade de São Paulo, com elevação e 

coragem respeitáveis, realiza o velho sonho de Varnhagen – a criação da cadeira de Tupi-

Guaraní”154. Mesmo após a separação efetiva dos cursos de Geografia e História em 1956, a 

Etnografia do Brasil e a língua tupi-guarani ainda estavam presentes na estrutura curricular do 

curso de História vis a vis a inovação do estabelecimento de uma disciplina de “Introdução 

aos Estudos Históricos”, conforme quadro abaixo (quadro 1): 

 

                                                                                                                                                                                     
1953, p. 33. Para uma breve trajetória de Ellis Jr., desde seus tempos de infância até a cátedra de História da 
Civilização Brasileira da FFCL da USP, ver: ROIZ, op. cit., 2012, p. 114-119. 
153 De acordo com a seção “Corpo Docente” do Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-
1949, volume I, EURÍPEDES SIMÕES DE PAULA – Licenciado em Geografia e História; Doutor em Ciências; 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais – Prof. contratado da cadeira de História da Civilização Antiga e 
Medieval de 19/4/39 a 14/8/46; Prof. catedrático da mesma cadeira de 15/8/46 até a presente data. Cf. Anuário 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, volume I, 1953, p. 36. 
154 AYROSA, Plinio. Cátedra de Etnografia Brasileira e língua Tupi-Guarani. In: Anuário da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 142. 

Ano 
Nº 

Primeiro Segundo Terceiro Quarto 

 01 Introdução aos 
estudos Históricos 

História da Civilização 
Moderna 

História da Civilização 
Contemporânea 

 

 02 História da 
Civilização Antiga 

História da Civilização 
Brasileira 

História da Civilização 
Brasileira 

 

Disciplinas 
03 História da 

Civilização Medieval 
História da Civilização 
Americana 

História da Civilização 
Americana 

 

 04 Antropologia Etnografia Geral Etnografia do Brasil e 
Noções de Tupi-guarani 

 

 05 Geografia História da Civilização 
Ibérica 

Disciplina Optativa  

 06  Disciplina Optativa   
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Fonte: ROIZ, Diogo da Silva. A institucionalização do ensino universitário de História na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1934-1956. 2004. 159 f. Dissertação 
(Programa de Pós-Graduação em História) – FHDSS, UNESP, Franca, 2004, p. 102155. 
 

A Cadeira de Etnografia brasileira e língua Tupi-Guarani aparece já desdobrada em 

duas: uma de “Etnografia Geral” cursada no segundo ano e outra de “Etnografia do Brasil e 

Noções de Tupi-Guarani” no terceiro ano. “Em verdade, pode-se dizer que à etnografia 

compete apenas descrever os grupos humanos tal qual se encontrem em um dado momento 

histórico, e que à etnologia cabe a pesquisa de suas origens e a determinação dos ciclos 

culturais aos quais se possam prender”156. Após definir o que compreende por Etnografia e 

Etnologia, Ayrosa ponderou acerca da necessidade do diálogo com outras ciências, caso não 

se queira que o etnógrafo seja um mero descritor, bastando para tanto o fotógrafo.  
Da arqueologia, da geografia, da história, da glotologia, e de dezenas de 
outros ramos dos conhecimentos humanos, há de a etnografia sempre 
necessitar para o estabelecimento racional de suas pesquisas ou descrições, 
para o preenchimento das lacunas que encontre, para a amarração, entre si, 
dos pontos e questões sociais cujas coordenadas tenha podido fixar157. 
 

Mas como explicar a presença de um etnógrafo como Plínio Ayrosa na banca de 

doutoramento de Alice Canabrava, destarte o fato de sua tese não apresentar elementos 

etnográficos, exceto a menção rápida a alguns grupos, como os índios?158 Podemos explicar 

tal fato simplesmente pelo reduzido número de doutores que a subseção de Geografia e 

História da FFCL da USP contava naquele momento. Em 1942, além dos regentes de cada 

Cadeira, a FFCL contava apenas com os seguintes doutores: Eurípedes Simões de Paula e 

Astrogildo Rodrigues de Mello159. Também haveria, obviamente, a possibilidade de algum 

membro da banca examinadora ser trazido de outra instituição, como do Museu Paulista, por 

exemplo, o que ocorreu, como veremos, em sua tese para o concurso de 1946, ou da 

Universidade do Distrito Federal (UDF), caso também desta última tese. O fato parece ser 

que, tendo em vista o conteúdo da tese, a escolha de Plínio Ayrosa para compor a banca 

examinadora de Alice Canabrava, tratou-se de uma questão de incompatibilidade de agendas.  

                                                           
155 Esta dissertação de Diogo da Silva Roiz já foi publicada em livro: ROIZ, Diogo da Silva. OS CAMINHOS 
(DA ESCRITA) DA HISTÓRIA E OS DESCAMINHOS DE SEU ENSINO: a institucionalização do ensino 
universitário de História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1934-
1968). 1º edição. Curitiba: Editora Appris, 2012. Ver resenha: MACHADO, Daiane. Institucionalização 
acadêmica da História: entre o autodidatismo e a profissionalização. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 
12, p. 242-247, 2013. Disponível em: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/543/391>. 
Acessado em 08/10/2013.  
156 AYROSA, op. cit., 1937, p. 134. 
157 Idem. 
158 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 5, 16 e 45. 
159 Ver: ROIZ, op. cit., 2012, p. 50. 
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Quanto às presenças de Jean Gagé e de Pierre Monbeig, estas se explicam, 

respectivamente, pelo fato de que o primeiro foi, ao menos formalmente, o orientador da tese 

de Canabrava, e o segundo, como veremos no último capítulo desta dissertação, pela massiva 

mobilização da tradição geográfica francesa por nossa historiadora.   

Alfredo Ellis Júnior, outro membro da banca examinadora, substituiu a Afonso 

Taunay na Cadeira de História da Civilização Brasileira em 1938. Desde os tempos do 

Colégio São Bento em São Paulo, a admiração de Ellis Júnior por Taunay era notória160.  
[...] a sistematização das “regras do método” que AEJ [Alfredo Ellis Júnior] 
procedeu durante o período em que regeu a cadeira foram diretamente 
“inspiradas” na maneira pela qual Afonso de Taunay havia perscrutado a 
historiografia oitocentista, de modo a fazer um uso híbrido e original de seus 
procedimentos, ao se apoiar igualmente numa “história dos costumes” para 
escrever uma história dos bandeirantes e do café161.  
 

Não à toa, Taunay redigiu o prefácio dessa tese de Alice P. Canabrava. Os prefácios 

podem nos servir como guia para uma análise historiográfica, uma vez que é nele “[...] que o 

historiador conta o percurso de uma pesquisa. O livro, feito de duas metades desiguais, mas 

simbólicas, acrescenta, à história de um passado, o itinerário de um procedimento”162. Para 

François Hartog, o leitor moderno está habituado a encontrar no prefácio um verdadeiro 

discurso do método. “O prefácio é também o lugar onde se acertam as contas: elas são 

calculadas ou pagas, as dívidas são reconhecidas ou negadas. É nele que se confessam, 

afloram ou se ignoram as relações com a instituição (em sentido preciso ou amplo), a qual 

autoriza e dá crédito”163. Além de autorização, o prefácio também pode ser compreendido em 

uma dupla dinâmica, “[...] já que é uma forma explícita de reconhecimento mútuo entre 

prefaciado e prefaciador”164. No caso desse prefácio da tese de Alice, a autorização veio de 

                                                           
160 Para uma pequena trajetória de Alfredo Ellis Jr., ver: ROIZ, Diogo da Silva. A vida de Alfredo Ellis Jr. e o 
encontro com a História. In: ROIZ, op. cit., 2012, p. 114-119. 
161 ROIZ, Diogo da Silva. A dialética entre o “intelectual-letrado” e o “letrado-intelectual”: projetos, tensões e 
debates na escrita da História de Alfredo Ellis Jr. e Sérgio Buarque de Holanda (1929-1959). 2013. 383 f. Tese 
(Programa de Pós-Graduação em História) – FCHS, UFPR, Curitiba, 2013, p. 213. Agradeço ao autor o envio de 
sua tese via e-mail, ainda não disponível na internet. 
162 CERTEAU, Michel De. A Escrita da História. 3º edição. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 29-30.  
163 HARTOG, François. Introdução. In: HARTOG, François. A história de Homero a Santo Agostinho. Belo 
Horizonte: UFMG, 2001, p. 11. 
164 GOMES, Angela de Castro. Prefácio. In: GONTIJO, Rebeca. O Velho vaqueano. 1º edição. Rio de Janeiro: 
7Letras, 2013, p. 13. Neste prefácio escrito para o lançamento da tese de Rebeca Gontijo, sua ex-orientanda, em 
livro, Angela de Castro Gomes realizou importante reflexão sobre o prefácio e também sugeriu temáticas em que 
os mesmos podem ser tomados por fontes privilegiadas. O prefácio, que vem do latim praefacio, significando “o 
que se diz no começo”, é uma prática cultural de apresentação de um livro, e, por isso, uma prática social que 
demarca vínculos em um campo intelectual, em determinado contexto. Por isso, podem ser muito ricos para os 
que se dedicam à história do livro e da leitura, sendo compreendidos como um espaço privilegiado para se 
conhecer sistemas literários: autor, obra, crítica, e até público. 
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Afonso Taunay, que concedeu à obra uma determinada legitimidade. Além de legitimar a 

tese, Taunay também legitimou a autora. 

Distinta aluna do curso que professei na Faculdade de Filosofia, de 1934 a 
1937, tive o ensejo de atribuir-lhe alta nota de aprovação que mereceu no 
último ano deste quatriênio. Vi-a continuar sempre empolgada pelos estudos 
de História, frequentando de modo mais assíduo a biblioteca do Museu 
Paulista e a do Instituto Histórico de São Paulo165. 
 

A legitimação por parte de Afonso Taunay realmente era algo que não poderia ser 

desconsiderado naquele espaço. Muito ao contrário, deveria ser utilizado para se ingressar, 

literalmente, neste mundo acadêmico. Por isso mesmo, em seu já citado “Memorial” para o 

concurso de 1946, Alice Canabrava mencionou a elogiosa apreciação de Taunay ao final de 

seu curso. “Ao terminar o curso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o historiador 

Affonso de E. Taunay, que então ocupava a cadeira de História do Brasil, deu sua opinião 

sobre as atividades da licenciada, durante o espaço de tempo que foi sua aluna”166. Já 

aposentada da FCEA da USP, atual FEA/USP, Alice Canabrava se recordava de que o tema 

de sua tese de doutoramento fora, realmente, fruto de suas idas ao Museu Paulista. Contudo, 

como o requer parcela de sua fortuna crítica, Alice não partiu de um problema e depois foi 

para o Arquivo, procedimento caro aos primeiros annalistes com sua História-Problema, mas 

sim foi o fato de ter encontrado uma vasta documentação sobre a Argentina colonial que lhe 

propiciou pensar em um tema de tese. 

No caso da tese de doutoramento, [...] lembro-me bem como tudo começou. 
No Museu Paulista, deparei-me com vários volumes dos Arquivos de 
Buenos Aires. Encantei-me com o material, logo percebi que estava diante 
de um grande filão. Imediatamente comecei a copiar e a fazer o trabalho. 
Creio que levei um ano para realizá-lo. [...] Em certa medida, foi a fonte 
documental que inspirou minha pesquisa. Foi o primeiro amor. Eu gosto 
muito desse livro e até hoje eu o leio com prazer167. 
 

Taunay, após perpassar rapidamente as três partes da tese, concluiu afirmando que 

“[...] Como excelente e honesta elaboração, agora desabrochada em inteligente realidade, é-

me sobremodo grato cumprimentar a Autora de um trabalho efetuado sob as instigações das 

diretrizes norteadoras dos que escrevem história digna deste nome”168. Mas o que seria para 

Taunay uma “história digna deste nome”? Não podemos confundir o ensino de Taunay, no 

sentido didático, na Cadeira de História da Civilização Brasileira da FFCL da USP, com seu 

método de escrita da História. Realmente, seus métodos de ensino eram bastante tradicionais, 
                                                           
165 TAUNAY, Afonso. Prefácio. In: CANABRAVA, op. cit., 1944, p. IX. 
166 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 1. 
167 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 159. 
168 TAUNAY, op. cit., 1944, p. XI. 
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quando comparados aos “mestres franceses”169 e, como vimos, com Paul Vanorden Shaw, 

como recordou por duas vezes Alice Canabrava. “[...] o aprender habitualmente se resumia 

em repetir o professor com base em apontamentos de aula, o ensino puramente verbal, sem 

nenhum outro recurso, o formalismo solene nas relações entre professor e aluno. Estas 

características encontrávamos nas aulas dos professores Taunay e Airosa”170. Contudo, 

vincular Afonso Taunay diretamente à Escola Metódica Francesa, seria desconsiderar várias 

nuances de sua operação historiográfica.  

A principal referência de Afonso Taunay em sua aula inaugural no curso de História 

Universal da Faculdade Livre de Filosofia e Letras de São Paulo, em 1911, foi o livro de 

Langlois e Seignobos171. Contudo, nesta aula intitulada “Os princípios gerais da moderna 

crítica histórica”, destarte o fato de ter tomado por base o texto destes dois historiadores, 

Taunay não deixou de criticar alguns pontos deste método. Taunay  

[...] afirmou que não era mais tempo de Histórias nacionais porque a 
disciplina exigia tamanho rigor metodológico que era impossível a um 
homem dar conta de pesquisar todos os temas do período em sua 
generalidade. Nesse sentido, considerou que aquele era o tempo das 
monografias172.  
 

Aqui temos uma amostra da concepção de História de Taunay que se contrapunha à 

noção de Langlois e Seignobos no que tange à construção de Histórias Nacionais. Nesse 

sentido, o fato de Taunay ter considerado a tese de Alice Canabrava uma monografia é 

bastante significativo do apreço daquele historiador por esse trabalho. “A monografia de D. 

Alice P. Canabrava é digna de real apreço e lugar de destaque lhe fica assinalado nas resenhas 

bibliográficas sul-americanas portuguesas e espanholas”173.  

Outra crítica de Taunay à concepção historiográfica de Langlois e Seignobos, diz 

respeito ao fato de Taunay não aceitar a crítica desses historiadores à História da Civilização. 

                                                           
169 Referimo-nos aqui à presença de jovens professores provenientes do meio acadêmico francês que fizeram 
parte da estruturação das seções e subseções da recém-criada FFCL da USP. Para tanto, ver: MASSI, Fernanda. 
Estrangeiros no Brasil: a missão francesa na Universidade de São Paulo. 1991. 283 f. Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social) – IFCH, UNICAMP, Campinas, 1991. PETITJEAN, Patrick. As 
missões universitárias francesas na criação da Universidade de São Paulo (1934-1940). In: HAMBURGER, 
Amélia Império et alli.  (orgs.). A ciência nas relações Brasil-França (1850-1950). São Paulo: Edusp/FAPESP, 
1996, p. 259-330. Quanto à presença dos mestres geógrafos, serão tratados no terceiro capítulo. 
170 CANABRAVA, Alice Piffer. O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 28. 
171 Publicado originalmente em 1898. Ver: LANGLOIS, Charles & SEIGNOBOS, Charles. Introduction aux 
études historiques. Paris: Éditions Kimé, 1992. 
172 ANHEZINI, Karina. Um metódico à brasileira: a história da historiografia de Afonso Taunay (1911-1939). 
São Paulo: UNESP, 2011, p. 40-41. Ver resenha: FERRETTI, Danilo. Afonso de Taunay e a apropriação do 
paradigma metódico: entre epistemologia e sociabilidade. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 12, p. 229-
234, 2013. Disponível em: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/531/390>. Acessado 
em 08/10/2013. 
173 TAUNAY, op. cit., 1944, p. XI. 
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“[...] a História da Civilização, chamada por ele de História dos costumes, foi apresentada 

como a História que deveria ser escrita no Brasil naquele momento”174. Exemplo de que o 

historiador não deveria se restringir à História-batalha encontramos 23 anos depois em seu 

texto para a Cadeira de História da Civilização Brasileira.  

Já não são a história militar e a administrativa as únicas que interessam aos 
autores e ao público. Incumbem-se os monografistas de apresentar entre 
aqueles assuntos os da história econômica e da religiosa, os da história 
literária, artística e científica e, sobretudo, o da história dos costumes175. 
 

Na Introdução da tese, Alice explicitou parte de seus objetivos. “[...] procuramos 

ventilar principalmente as questões econômicas suscitadas pela colonização espanhola na 

região platina [...]”176. Percebemos a afinação de Alice com a proposta de Taunay de se 

abordarem assuntos de História Econômica nas monografias e também o fato de que a 

História não deve se restringir apenas ao registro das “campanhas militares”.  
A história da contribuição luso-brasileira para a evolução dos países platinos 
tem sido vista principalmente sob o ângulo das campanhas militares, 
enquanto outros aspectos, talvez mais interessantes, como o da profunda 
influência exercida pelo Brasil na formação social e econômica daqueles 
países, tem passado despercebida177. 
 

Na perspectiva de Taunay,  
[...] o passado encontra-se no documento, no entanto, não está pronto, não é 
a História daquele período que está ali apresentada. As fontes são compostas 
de elementos dispersos que, quando publicados ou conservados nos 
arquivos, possibilitam ao historiador empreender alguns esforços para torná-
las inteligíveis. Se o historiador age como o criador de um mosaico, 
“compõe uma imagem por meio da incrustação de pequenas peças de cores 
variadas”, as mesmas fontes resultam em diversos trabalhos178. 
 

É uma concepção de História que compreende o conhecimento histórico como 

resultante da descoberta de novos documentos, mas estes documentos não guardariam um 

único passado como concebido pela Escola Metódica Francesa, mas sim o historiador poderia 

compor várias Histórias a partir dele. Destes vários elementos e do exame minucioso da obra 

de Afonso Taunay, Karina Anhezini em sua tese de doutoramento, o concebeu como um 

metódico de fato, afinado com os pressupostos da Escola Metódica Francesa, contudo não um 

metódico strictu sensu, mas sim um “metódico à brasileira”. 

Em sua tese, Alice Canabrava se apropriou de várias obras de Afonso Taunay. A mais 

utilizada por ela foi “História Geral das Bandeiras Paulistas”. No capítulo VIII intitulado “As 
                                                           
174 ANHEZINI, op. cit., 2011, p. 52. 
175 TAUNAY, op. cit., 1937, p. 123. 
176 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. XIII. 
177 Idem. 
178 ANHEZINI, op. cit., 2011, p. 63. 
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Agências de Contrabando português no Rio da Prata”, no item “a importância de Lisboa e das 

praças brasileiras”, Canabrava ao dissertar acerca das relações entre o porto de Buenos Aires e 

os portos brasileiros, apontou para o fato de que houve também relações entre Buenos Aires e 

São Vicente. “Contudo, não se pode ter ilusões quanto à importância do comércio vicentino 

com o Rio da Prata, dado o pequeno poder aquiritivo da capitania, como bem nos mostram os 

estudos do Prof. Taunay [...]”179. Em seu já citado artigo sobre os estudos bandeirantes, 

Canabrava, ao avaliar os últimos trabalhos sobre bandeiras, nos quais estão inclusos os de 

Taunay afirmou que:  

Os últimos trinta anos foram marcados, em relação aos estudos sobre 
bandeirismo, por formidável atividade quanto à pesquisa documental. Um 
rude trabalho foi realizado pelos historiadores nacionais no sentido da 
retificação da cronologia, da determinação das áreas alcançadas, do 
conhecimento mais exato dos principais personagens, da exata perspectiva 
de seus efeitos. Algumas fases do movimento expansionista de que se 
possuíam apenas pontos de referência, foram exumadas dos documentos e 
surgiram os primeiros conceitos objetivando a interpretação do movimento, 
senão em conjunto, ao menos em alguns de seus aspectos mais 
característicos180. 
 

Podemos perceber que, até este momento, a noção de História de Alice Canabrava se 

ligava ao que ainda pode ser descoberto através dos documentos. Noção esta bastante próxima 

da Escola Metódica Francesa e cara ao século XIX brasileiro, ou seja, os fatos estão nos 

documentos, bastando apenas exumá-los. Como procuramos mostrar por meio da epígrafe 

deste capítulo, já em seu último depoimento, Alice ainda possuía o “apego documental” que 

iria criticar em autores como Varnhagen e Capistrano de Abreu. Das fontes primárias, através 

de sua exumação, surgem novos fatos. Para ela, foi a “descoberta” desses documentos e sua 

divulgação que propiciaram o desenvolvimento desses novos estudos sobre o movimento 

bandeirante, sendo que as mais importantes coleções sobre o bandeirismo eram: “Atas da 

Câmara de São Paulo”, “Registro Geral da Câmara de São Paulo” e “Inventários e 

Testamentos”. Destacou também os “Documentos históricos” do Arquivo Nacional; os 

“Anais da Biblioteca Nacional”. Para ela, documentação e estudos indispensáveis ao 

estudioso das bandeiras foram divulgados na “Revista do Arquivo Público da Bahia”; 

“Revista do Instituto Histórico do Ceará”; “Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico de 

Pernambuco”; “Revista do IHGSP”; “Revista do Arquivo Municipal de São Paulo”.  

A nova geração de trabalhos que veio à luz em resultado dessa pesquisa e 
divulgação das fontes primárias da história do bandeirismo, caracteriza-se 
pela sólida base documental. A mais importante contribuição, pela extensão 

                                                           
179 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 101.  
180 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 15. 
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e importância das pesquisas realizadas, foi a do prof. Afonso de E. Taunay, 
diretor do Museu Paulista181. 
 

Se no capítulo VIII de sua tese, Alice Canabrava havia se utilizado da “História Geral 

das Bandeiras Paulistas” com o fito de demonstrar o baixo nível de riqueza da Capitania de 

São Vicente, no capítulo seguinte, intitulado “As vias e a área do contrabando”, a obra de 

Taunay foi utilizada no sentido de demonstrar até que ponto do espaço platino os portugueses 

chegaram. Aproveitando-se dos caminhos abertos pelos índios, conseguiram atingir a 

chamada via terrestre do Guairá. “Desde o meado do século XVI e talvez mesmo antes, desde 

1526, há referência à presença de portugueses na região do Guairá que, seguindo os trilhos 

estabelecidos pelos índios, chegaram às terras do Paraná”182. E os bandeirantes também 

conseguiram atingir as famosas minas de Potosí. “Sertanistas paulistas continuaram a rumar 

para Sudoeste, pois em 1613, D. Diogo Corral, fiscal do Conselho de Índias, declarava que 

Guairá, Vila Rica e Jerez serviam de ponto de passagem para os paulistas atingirem as minas 

do Peru”183. Na terceira e última parte da tese, “A decadência do comércio no Rio da Prata”, 

no capítulo XIII, de mesmo nome, Alice Canabrava também se apropriou dos conhecimentos 

expostos por Taunay em sua obra, no que tange às derrotas dos bandeirantes no sul. “Nas 

províncias do Rio da Prata e Paraguai os jesuítas receberam ordem para armar seus índios e 

infligiram aos paulistas a derrota de Mbororé (1641)”184. Sobre “História Geral das 

Bandeiras”, Alice escreveu em 1944: 
A História Geral das Bandeiras Paulistas, cujo primeiro volume veio à luz 
em 1924, é uma análise sistemática e completa das bandeiras. Os sete 
volumes publicados alcançam apenas o fim do século XVII. [...] O prof. 
Taunay percebeu a importância dos depoimentos oficiais de lavra espanhola, 
da época das incursões bandeirantes, sendo o primeiro historiador nacional a 
se utilizar de documentação dessa natureza, procedente dos arquivos 
espanhóis. Esse material, completamente inédito, lhe permitiu dar um 
desenvolvimento e uma importância absolutamente novos ao conflito 
hispano-paulista. Basta dizer que nos sete volumes de sua História, Taunay 
alcançou apenas o final do ciclo de caça ao índio185.  
 

Nos anos 90, Taunay seria rememorado por Alice, como um infatigável compilador de 

documentos.  

Também fui aluna do prof. Afonso D’Escragnole Taunay. Quando estudei 
História do Brasil, a bibliografia resumia-se a obra do Taunay. O meu gosto 
pela pesquisa não vem do Taunay. Ele não era um grande professor. O seu 
grande mérito foi ter sido um compilador incansável. Ele mandou vir a cópia 

                                                           
181 Idem, p. 16. 
182 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 110. 
183 Idem, p. 112. 
184 Idem, p. 153. 
185 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 16. 
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dos arquivos espanhóis. Foi um pioneiro. Mas não possuía a versatilidade de 
um Capistrano de Abreu, muito mais profundo do que o Taunay nas 
implicações sociais186.  
 

Alice Piffer Canabrava também se apropriou de outras obras de Afonso Taunay: 

“História seiscentista da vila de São Paulo”187; “Subsídios para a história do tráfico africano 

no Brasil”188; “Na Baía Colonial (1610-1774)”189 e “São Paulo no século XVI. História da 

Vila Piratiningana”190. O apreço de Alice pela obra de Taunay foi, por várias vezes, 

mencionado por ela. Para Alice, Taunay seria um cultuador de documentos, o que, em sua 

perspectiva naquele momento, não era algo pejorativo, como a crítica do século XX imputaria 

à historiografia do século XIX.  
O que define a personalidade do autor, como historiador, é o culto de 
documentação; como esclarece no prefácio, “não seria possível retraçar 
síntese daquilo que ainda não fora exposto e ainda menos analisado”. É de 
valor inestimável sua contribuição, pelo que ele descobriu, comentou e 
divulgou em documentos sobre o bandeirismo. Seus esforços têm se 
concentrado principalmente na resolução dos problemas sobre a ocupação do 
solo, isto é, da dilatação geográfica do território191.  
 

Não podemos nos furtar do fato de que Taunay estava seguindo a proposta de seu 

mestre Capistrano de Abreu ao se dedicar ao estudo das Bandeiras paulistas. Segundo o 

depoimento de Alice sobre Capistrano, exposto acima, o discípulo não teria superado o 

mestre. Posteriormente, Taunay também seria citado por Alice como importante autor para a 

compreensão da ocupação do território brasileiro.  

O processo histórico de ocupação do território marca nova conjuntura ao 
raiar dos anos seiscentos, caracterizada pela interiorização do processo de 
conquista e ocupação e as invasões estrangeiras. A obra fundamental de 
Afonso de E. Taunay, História geral das bandeiras paulistas (1924-50) e o 
Mapa Geral das bandeiras paulistas, do mesmo autor, proporcionaram uma 
síntese dos fatos da ocupação192. 
 

Desta feita, a autoridade concedida por Taunay à Alice Canabrava, pelo menos até 

1951, uma vez que, como veremos, este historiador irá compor a banca examinadora de seu 

concurso para a Cátedra de História Econômica da FCEA, como vimos, deriva de uma série 

de procedimentos historiográficos adotados por ela em sua tese e que foram corroborados por 

Taunay, como: o fato de se tratar de um estudo monográfico; a vasta documentação utilizada 

                                                           
186 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 158. 
187 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 117, 123, 124, 150 e 155. 
188 Idem, p. 98, 101 e 117. 
189 Idem, p. 99. 
190 Idem, p. 100. 
191 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 16. 
192 CANABRAVA, op. cit., 1972, p. 5. 
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e o fato de não se restringir aos fatores da dita história-batalha; ao contrário, tratar-se de um 

estudo de História Econômica.  

Outro estudioso do bandeirantismo paulista e, como vimos, presente em sua banca de 

doutoramento, Alfredo Ellis Jr., também foi referenciado por Alice Canabrava. Alfredo Ellis 

Júnior, assim como Eurípedes Simões de Paula, são intelectuais pertencentes à tradição 

bacharelesca e, seguindo a hipótese de Lidiane Rodrigues193, não dissociavam história-

acontecimento de historiografia em sua prática. Como mostrou Diogo da Silva Roiz194 em sua 

tese de doutoramento, a obra de Alfredo Ellis Júnior deve também ser pensada em associação 

com sua participação ativa no Movimento de 1932 em São Paulo e em seu engajamento pela 

construção de São Paulo como locomotiva da Nação195. Assim, a obra de Alfredo Ellis Jr. de 

1920 e 1930 é uma tentativa de construir esse imaginário grandioso da nação bandeirante 

paulista. Contudo, a hipótese de Roiz é de que a partir do ingresso de Ellis Jr. na Cadeira de 

História da Civilização Brasileira da FFCL da USP em 1938, este empreendeu uma revisão de 

sua prática historiográfica.  

Sua narrativa histórica procurava se pautar na “verdade”, na “objetividade” e 
na “imparcialidade”, em função do uso dos documentos “oficiais” (mas não 
somente neles) para deduzir, por meio desses vestígios o que foi o passado, e 
dar um caráter “científico” ao texto, [...] tentava complementar essas 
premissas, com das “causas” e “consequências”, particularmente, as de 
cunho econômico, que vieram a dar subsídios para que fosse possível 
plasmar no “meio ambiente” do Planalto paulista, a “raça de gigantes” que 
veio a se tornar o “paulista”196.  
 

O excerto acima é uma síntese completa do método historiográfico de Alfredo Ellis 

Júnior. Em sua perspectiva, ser objetivo e imparcial significava justificar suas posições e 

escolhas, e não uma suposta neutralidade. Para ele, os fatos deveriam ser selecionados 

segundo o critério de suas causas e consequências, ou seja, quanto maior número de 

consequências um fato tivesse gerado, mais digno de estudo o mesmo seria. Mantendo esta 

perspectiva, já quando ocupava a Cadeira de História da Civilização Brasileira na FFCL da 

USP, a problemática econômica foi incorporada com tamanha robustez, que o mesmo afirmou 

em 1945: 

                                                           
193 RODRIGUES, op. cit., 2013. 
194 ROIZ, op. cit., 2013. 
195 Para um percurso desta construção, ver: FERRETTI, Danilo José Zioni. A Construção da paulistanidade: 
Identidade, historiografia e política em São Paulo (1856-1930). 2004. Tese (Programa de Pós-Graduação em 
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196 ROIZ, op. cit., 2013, p. 260. 
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Quanto mais me aprofundo no estudo do passado, mais se firma em meu 
cérebro a convicção arraigada de que, a quase totalidade dos acontecimentos 
que capitulam a história da civilização tem por base os fenômenos 
econômicos, que envolvem os agentes dessa história da civilização, os 
influenciando de tal modo que, eles se modelam, sob os pontos de vista 
biológico, social, étnico, político, psicológico, etc., de acordo com o modelo 
desses fenômenos econômicos. A história brasileira não escapa dessa regra 
geral. [...] É a economia que vem dirigindo todos os quadros do nosso 
passado. [...] Infelizmente o estudo do passado brasileiro não tem sido 
considerado assim! Ele tem consistido mais em um desfiar fastidioso de uma 
longa cronologia política, na qual as seriações de nomes exóticos e algumas 
datas e de acontecimentos vêm sendo desinteressadamente empilhados, sem 
explicação causal alguma, se alterando com apelidos, títulos nobiliárquicos, 
batalhas, números, efetivos, leis, cartas régias, [...] além de fatos, sem a 
menor importância, que só servem para cansar a memória do estudioso, deles 
não advindo a menor consequência197.   

 
É desse período na Cadeira de História da Civilização Brasileira que escreveu duas 

obras inspiradas em Roberto Simonsen: “O Ouro e a paulistânia” e “O café e a paulistânia”. 

Tendo Simonsen por um pioneiro na História Econômica brasileira, Ellis Jr. estudou estes 

dois ciclos econômicos, obviamente na perspectiva também de escolhas individuais que 

propiciaram a São Paulo obter riquezas no século XIX e XX. Sem dúvida, o fato de a tese de 

doutoramento de Alice Canabrava ter tratado da problemática econômica em torno do 

comércio português no Rio da Prata já deve ter lhe garantido grande simpatia por parte de 

Ellis Jr. Some-se a isso o fato de “História Econômica do Brasil (1500-1820)” de Roberto 

Simonsen ter sido utilizado em sua tese, ao mencionar o fato de que a prata manteve 

superioridade extrativa diante do ouro até a descoberta das Minas no Brasil198 e sobre a crise 

profunda pela qual havia passado a economia espanhola devido ao excesso de prata em seu 

mercado199.  

Em uma chave de causas e consequências, como vimos que muito apetecia à Ellis Jr., 

Alice Canabrava tratou do “estabelecimento da alfândega de Córdova e suas 

consequências”200, bem como das “consequências da restauração portuguesa”201. Na tese, 

Alice P. Canabrava utilizou-se de três obras de Ellis Júnior: “Resumo da História de São 

Paulo. Quinhentismo e Seiscentismo”, publicado em 1942; “O Bandeirismo Paulista e o 

Recuo do Meridiano. Pesquisas nos documentos quinhentistas e setecentistas publicados pelos 

governos Estadual e Municipal”, de 1924; e “Meio Século de Bandeirismo (1590-1640)”, sua 

                                                           
197 ELLIS JR., Alfredo apud ROIZ, Diogo da Silva, op. cit., 2013, p. 260. 
198 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 122. 
199 Idem, p. 152. 
200 Idem, 143-148. 
201 Idem, p. 154-157. 
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tese de cátedra de 1939. Em seu estudo sobre a historiografia do bandeirismo, Alice afirmou 

acerca da segunda obra acima citada de Ellis Jr.  

Como contribuição das mais importantes destes últimos vinte anos, ainda no 
terreno dos estudos sobre a expansão geográfica, temos o Bandeirismo 
Paulista e o Recuo do Meridiano, do prof. Ellis Junior, que aproveitou as 
Atas e os Inventários para a determinação de cronologia, da direção e dos 
participantes de muitas bandeiras202. 
 

A autora destacou, ainda, o “Raça de Gigantes”, de 1926 como seu primeiro grande 

livro de impacto, pelo fato de trazer uma “[...] interpretação do bandeirante à luz de conceitos 

antropo-geográficos e sociais”203. Ellis Jr. tinha o meio ambiente como um fator fundamental 

na conformação do bandeirante. Por isso, era um exímio conhecedor da Geografia. Em um 

total de 17 bancas examinadoras de teses de doutoramento que Alfredo Ellis Júnior participou 

na FFCL da USP, quatro foram escritas na Cadeira de Geografia, o que demonstra sua 

credibilidade diante deste campo do saber204.  

Quanto ao uso documental, vimos que a “narrativa histórica” de Ellis Jr. procurava se 

pautar na verdade, na objetividade e na imparcialidade em função do uso dos documentos 

oficiais205. Na tipologia hierarquizada das fontes de Alfredo Ellis Jr., a documentação oficial 

aparecia em primeiro lugar206. A documentação mais utilizada por Alice Canabrava em sua 

tese de doutoramento foi: “Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires”; 

“Antecedentes de la Politica Económica en el Rio de la Plata”; “Audiencia de Charcas. 

Correspondencia de Presidentes y Oidores”; “Correspondencia de los Cabildos en el siglo 

XVI”; “Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España”; 

“Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Rio de la Plata con los Reyes de 

España”; “Documentos para la Historia Argentina”; “Historia de la Nación Argentina”; 

“Papeles de Gobernadores en el siglo XVI”; “Reales cédulas y Provisiones”. Podemos 

perceber que Alice utilizou-se bastante de correspondência oficial entre as lideranças das 

várias instâncias administrativas coloniais e o rei da Espanha. Além dessa correspondência 

oficial, também encontramos o uso de “cartas dos jesuítas”, utilizadas por Alice com o fito de 

descrever as mais diversas situações. “Pelas cartas dos jesuítas podemos avaliar as 

dificuldades que oferecia o trânsito por terra”207. Os escritos de particulares, segundo a 

tipologia de Ellis Jr., encontram-se em mesmo grau de importância dos documentos oficiais. 

                                                           
202 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 17. 
203 Idem, p. 18. 
204 ROIZ, op. cit., 2013, p. 214. 
205 Idem, p. 260. 
206 Idem, p. 262-263. 
207 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 18. As cartas de jesuítas também foram utilizadas nas páginas 82 e 86. 
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Logo após os “documentos”, aparecem os “relatos e testemunhos coevos”. Neste sentido, os 

relatos de viagem foram fontes muito utilizadas por Alice Canabrava. Os relatos de viagem do 

missionário escocês Tomas Gage são apenas um dos muitos exemplos que podemos citar do 

emprego deste tipo de fonte208.  

Alice Canabrava em sua tese de doutoramento também se utilizou de outras fontes 

para além da dita documentação oficial e da correspondência entre a Espanha e as várias 

instâncias administrativas da América espanhola e dos relatos de viagem, como: cartas 

jesuíticas209, depoimentos de contemporâneos210, relatos e crônicas211, jornais212, revistas213, 

memoriais214, atas215, instruções216, petições217, testemunhos218, testamentos219 e cartas de 

dote220. Poderíamos examinar também estas outras fontes para além dos relatos de viagem e 

da documentação dita oficial. Contudo, o espaço não nos é favorável221. O último membro da 

banca examinadora da tese de doutoramento de Alice foi Eurípedes Simões de Paula.  

Eurípedes Simões de Paula foi o autor da primeira tese de doutoramento defendida na 

FFCL da USP em 1942 com o título de “O Comércio Varegue e o Grão Principado de Kiev” 

sob a orientação de Jean Gagé. Quando do recebimento do título de doutor honoris causa na 

Universidade de Toulouse em 1965, o professor Philippe Wolff, realizou síntese desse 

importante trabalho. 
Com muita fineza, a ação dos escandinavos entre as populações eslavas 
orientais é, neste trabalho, comparada à instalação dos alemães na Europa 
Ocidental, onde, contudo, estes encontraram condições muito mais 
favoráveis. Exame que conduz naturalmente a esta conclusão rica de sentido: 
“Poderíamos mesmo afirmar – com as necessárias reservas – que o período 
de Kiev na Rússia corresponde a Antiguidade do mundo mediterrâneo, e 
que, para esta região, a Idade Média começa verdadeiramente com a invasão 
tártara” – ou seja, no início do século XIII222. 
 

                                                           
208 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 22, 23, 24 e 25. 
209 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 82 e 86. 
210 Idem, p. 8, 44, 46, 47, 79 e 89. 
211 Idem, p. 21, 30 e 44. 
212 Idem, p. 47 e 84. Deteremos-nos no uso dos jornais por Alice, quando analisarmos sua tese de cátedra. 
213 Idem, p. 90 e 91. 
214 Idem, p. 49, 50, 53, 54, 55 e 78. 
215 Idem, p. 53, 54, 55, 71, 72 e 86. 
216 Idem, p. 54. 
217 Idem. 
218 Idem, p. 83. 
219 Idem, p. 90. 
220 Idem. 
221 Pretendo fazê-lo em meu doutoramento. 
222 Concessão de título de doutor honoris causa ao professor Eurípedes Simões de Paula. In: Revista de História. 
São Paulo, n. 160, 2009, p. 87. Disponível em: <http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/160/RH_160_-
_Honoris_Causa.pdf>. Acessado em 17/11/2013. 



66 

 

Eurípedes Simões de Paula também foi fundador da Revista de História, periódico 

fundado em 1950 e que foi por ele dirigido até sua morte em 1977223. O trabalho de Eurípedes 

a frente da Revista foi tão emblemático que este periódico ficou conhecido por “Revista do 

Eurípedes”224. Também foi fundador da Sociedade de Estudos Históricos e da ANPUH225. Na 

apresentação da revista em 1950, Eurípedes explicitou a origem do periódico, bem como nos 

forneceu uma pista para podermos pensar sua concepção de História, uma vez que não há 

nenhum trabalho sobre a escrita da História deste historiador226.  
Já em 1937, quando ainda lecionava na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo, o ilustre professor Fernand Paul 
Braudel – com quem tivemos a honra de trabalhar na qualidade de assistente 
– e eu pensávamos em fundar uma revista destinada à divulgação de 
trabalhos históricos, não só de professores e assistentes, mas também de 
licenciados e alunos227. 
 

O projeto da revista, portanto, já fora pensado muito antes de 1950, quando Eurípedes 

Simões de Paula ainda era assistente de Fernand Braudel. Em 1950, já era catedrático de 

História da Civilização Antiga e Medieval, tendo sido assistente também de Jean Gagé e 

quando do desmembramento da Cadeira, assumiu a parte do programa relativa à Antiguidade 

                                                           
223 A Revista de História foi pensada nos mesmos moldes da Revista dos Annales. Ver: ROIZ, Diogo da Silva e 
SANTOS, Jonas Rafael dos. Um intelectual e seu tempo: o caso Eurípides Simões de Paula (1910-1977). In: 
ROIZ e SANTOS, op. cit., 2012, p. 151-165. 
224 Alice Piffer Canabrava fez parte da primeira comissão de redação desse periódico juntamente com Alfredo 
Ellis Júnior, Astrogildo Rodrigues de Mello, Carlos Drummond, Eduardo D’Oliveira França, Émille-Guillaume 
Léonard, Fidelino de Figueiredo, Pedro Moacyr de Campos, Plínio Ayrosa, Sérgio Buarque de Holanda e Arthur 
Jannotti. Em um futuro doutoramento, pretendo tratar da atuação de Alice Canabrava nesse periódico. Sobre a 
Revista de História ver: ALVES, Fabrício Gomes. Folheando páginas, descobrindo histórias: a Revista de 
História e a difusão da historiografia dos Annales no Brasil (1950-1960). 2010. 440 f. Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em História) – CCHLA, UFPB. João Pessoa, 2010. Disponível em: 
<http://www.cchla.ufpb.br/ppgh/2010_mest_fabricio_alves.pdf>. Acessado em 17/11/2013. Ver também: 
SOUZA, Robson Carlos de. A produção historiográfica nas páginas dos periódicos “Estudos Históricos” e 
“Anais de História”. 2012. 90 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História Social) – CLCH, UEL. 
Londrina, 2012. Disponível em: <http://www.uel.br/pos/mesthis/RobsonCSouza_Dissertacao.pdf>. Acessado em 
17/11/2013. 
225 Ver: THEODORO, Janice. Eurípedes Simões de Paula (1910-1977). Revista de História. São Paulo, n. 160, 
p. 17-50, 2009. Disponível em: <http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/160/RH_160_-
_Janice_Theodoro.pdf>. Acessado em 17/11/2013. 
226 Desde 2005, um rico material em 4 volumes foi organizado pela historiógrafa Elisabeth Conceta Mirra do 
Centro de Apoio a Pesquisa em História “Sérgio Buarque de Holanda” do departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A constituição deste acervo 
se apresenta como excelente oportunidade para que pesquisadores trabalhem com o material recolhido e possam 
contribuir com a escrita da História universitária brasileira e um dos mais importantes historiadores e 
contribuintes da Universidade brasileira que foi o professor Eurípedes Simões de Paula. Sobre esta experiência 
de organização do acervo de Eurípedes Simões de Paula ver: MIRRA, Elisabeth Conceta. O Prof. Dr. Eurípedes 
Simões de Paula, o Centro de Apoio à Pesquisa em História – CAPH e a Memória da FFCL-FFLCH/USP: 
trajetória e possibilidades. Revista de História. São Paulo, n. 160, p. 51-69, 2009. Disponível em: 
<http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/160/RH_160_-_Elisabeth_Conceta_Mirra.pdf>. Acessado em 
17/11/2013. 
227 PAULA, Eurípedes Simões de. O nosso programa. Revista de História. São Paulo, n. 160, 2009, p. 73. 
Disponível em: <http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/160/RH_160_-_Nosso_programa.pdf>. 
Acessado em 17/11/2013. 
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e Medievo. Eurípedes vinculou sua concepção de História à Lucien Febvre. “Compreendendo 

a História como “Ciência do Homem”, segundo o conceito de Lucien Febvre [...]”228. 

Emblemática de sua concepção de História foi a aula inaugural proferida em 1949 para toda a 

FFCL da USP. Nessa conferência, Eurípedes se inspirou na aula inaugural de Lucien Febvre 

na “École Normale Superieur” de Paris por ocasião da invasão nazista; citou a revista dos 

Annales; fez referência a Henri Pirenne; forneceu síntese de sua compreensão de História.  

História, Ciência do Homem. Postulado que não devemos esquecer jamais. 
Ciência da mudança perpétua das sociedades humanas, do seu perpétuo e 
necessário reajustamento a condições novas de existência material, política, 
moral, religiosa e intelectual. Ciência desse acordo que se negocia, dessa 
harmonia que restabelece perpétua e espontaneamente, em todas as épocas, 
entre as condições materiais, condições técnicas, condições espirituais. É por 
aí que a História torna a encontrar a vida. É por aí que ela cessa de ser 
acusada de mestra da vida, de impor aos vivos a lei dos mortos229. 
 

Podemos perceber pelo excerto acima que a concepção de História de Eurípedes 

vinculava-se fundamentalmente à mudança. Contudo, após essas mudanças, haveria um 

reajuste que conduziria tudo ao equilíbrio, de modo espontâneo. Aqui, Eurípedes parece negar 

o papel da atuação política na mudança, uma vez que as coisas se harmonizariam 

espontaneamente230. O mais importante aqui para nós é que Eurípedes se vincula a uma noção 

moderna de História, negando qualquer aproximação com um regime antigo de 

historicidade231. 

                                                           
228 Idem, p. 74.  
229 PAULA, Eurípedes Simões de. A História e o seu ensino na Faculdade. In: Anuário da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, 1953, p. 160. 
230 Gostaríamos de possuir maiores condições de tempo/espaço à fim de que pudéssemos examinar com mais 
afinco a concepção de História de Eurípedes e suas nuances. Pelo fato de ter sido um historiador engajado, dado 
que lutou na campanha da Revolução Constitucionalista de 1932 e também esteve na Itália lutando com a FEB 
na II Guerra Mundial, nos causa mossa esta sua concepção de que na História tudo se ajustaria de modo 
espontâneo e perpétuo.  
231 Eu entendo por regimes de historicidade os diferentes modos de articulação das categorias do passado, do 
presente e do futuro. Conforme a ênfase seja colocada sobre o passado, o futuro ou o presente, a ordem do 
tempo, com efeito, não é a mesma. O regime de historicidade não é uma realidade acabada, mas um instrumento 
heurístico. Cf. HARTOG, François. Tempos do mundo, história, escrita da história. In: GUIMARÃES, Manoel 
Luiz Salgado. (org.). Estudos sobre a escrita da história. Rio de Janeiro: 7Letras, 2006, p. 16. Do ponto de vista 
da Escrita da História, o regime antigo de historicidade estava pautado pela História como mestra da vida 
(Historia Magistra vitae), ou seja, o passado é que dotava o presente de sentido, bem como servia como um guia 
seguro para o futuro. Quanto ao regime moderno de historicidade, ele passa a predominar a partir do final do 
século XVIII, onde o sentido é fornecido por um ponto de vista a partir do futuro. A análise de Hartog não se 
detém apenas sob estes dois regimes de historicidade. Hartog vai além e identifica no ano de 1989, 
simbolicamente, o surgimento de um novo regime de historicidade. Mas o que marca seu fim? O fim deste 
regime moderno significaria que não é mais possível escrever história do ponto de vista do futuro e que o 
passado mesmo, não apenas o futuro, se tornaria imprevisível ou mesmo opaco. Cf. HARTOG, François. Tempo, 
História e a Escrita da História: a ordem do tempo. Revista de História. São Paulo, v. 148, n. 1, 2003, p. 11. Qual 
seria então este “novo” regime de historicidade? Hartog denomina-o de presentismo. Neste novo regime de 
historicidade a categoria que predomina é a do presente, onde surge uma nova maneira de se escrever a História. 
O principal trabalho onde François Hartog desenvolve esta noção de regime de historicidade é: HARTOG, 
François. Régimes d´historicité, Présentisme et Expériences du temps. Paris: Seuil, 2003. Este último livro conta 
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Sua concepção de História também se vinculava a História-Problema a partir das 

propostas de Marc Bloch e Lucien Febvre. “[...] como deve se comportar o historiador perante 

a História? Antes de mais nada, deve ele formular um problema, pois, se não houver um 

problema, não haverá História, mas sim, narrações, e meras compilações. Após o problema 

formulado deve ele elaborar hipóteses”232. 

Sem dúvida que, dos membros da banca examinadora da tese de doutoramento de 

Alice – Plínio Ayrosa, Pierre Monbeig, Jean Gagé, Alfredo Ellis Júnior e Eurípedes Simões 

de Paula – Gagé e Eurípedes eram os que mais estavam próximos de uma concepção de 

História nos moldes das proposituras de Marc Bloch e Lucien Febvre. Eurípedes estabeleceu 

uma relação tão próxima à Braudel que, além de muitas cartas trocadas entre ambos e artigos 

de Braudel publicados na Revista de História e de Eurípedes nos Annales, Braudel afirmou 

em uma entrevista concedida em 1984 na França que se tivesse que deixar seu país e retornar 

a São Paulo, por qualquer motivo, “[...] estaria com João Cruz Costa ou com Eurípedes 

Simões de Paula, eu me instalaria na casa deles”233. Contudo, Eurípedes, destarte o fato de ser 

o mais próximo dos brasileiros aos Annales, era o membro da banca mais estranho à temática 

tratada por Alice. O convite para a composição da banca examinadora da tese de 

doutoramento de Alice talvez se explique pelo fato de que, naquele momento, 1942, o número 

de doutores na FFCL da USP na subseção de Geografia e História, com trabalhos 

especificamente em História, resumia-se a Astrogildo Rodrigues de Mello, Alfredo Ellis 

Júnior e Eurípedes Simões de Paula. Contudo, se naquele momento Alice Canabrava não 

expressava nenhuma restrição em relação a Eurípedes Simões de Paula, por ocasião da 

convivência dos dois à frente da ANPUH pós-1961, as coisas parecem ter mudado bastante. 

Para ela, em 1973, por exemplo, a ANPUH viveria 
[...] sob o patriarcalismo do Prof. Simões de Paula e temos que reconhecer 
que este aspecto de sua personalidade também é alimentado pelo muito de 
patriarcalismo que resta em grande parte dos professores universitários: a 
capacidade de agir e pensar de forma impessoal, atentos às relações de 
amizade, às reações emocionais234. 

                                                                                                                                                                                     
com tradução em português: HARTOG: François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do 
tempo. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2013. Ver resenha: RAMALHO, Walderez Simões Costa. O 
presentismo e a realidade brasileira em perspectiva. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 14, p. 148-154, 
2014. Disponível em: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/656/453>. Acessado em 
16/05/2014. Também temos alguns artigos de Hartog que foram traduzidos em português: HARTOG, François. 
Tempo e História: “Como escrever a História da França hoje?”. História Social. Campinas, n. 3, p. 127-154, 
1996. HARTOG, François. Tempo e Patrimônio. Varia Historia. Belo Horizonte, v. 22, n. 36, p. 261-273, 2006. 
232 PAULA, op. cit., 1953, p. 158. 
233 BRAUDEL apud LIMA, op. cit., 2009, p. 91. 
234 Excerto de carta de Alice Canabrava a Francisco Iglésias, datada de 03/08/1973, constante do acervo 
Francisco Iglésias do IMS: FI-C-CP (103), p. 2. Pretendo abordar a questão da atuação de Alice Canabrava na 
ANPUH em minha tese de doutoramento. 
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Alice Canabrava também não se conformava com o fato de Eurípedes Simões de Paula 

ter sido escolhido pupilo de Braudel e em uma carta onde também comentava acerca da 

situação da FFCL da USP com Francisco Iglésias, aventou acerca das motivações de Braudel 

para tal escolha. 

[...] Mas convenhamos quanto ao declínio entristecedor da nossa Faculdade 
que foi criada para ser paradigma! O que mais nos leva a refletir, a pesar 
esse resultado, é que esta situação é fruto da atuação de uma camarilha 
miúda chefiada pelo Simões de Paula, o grande benfeitor dos medíocres, e 
por ironia, o Simões de Paula foi o escolhido pelo Braudel, o primeiro 
estudante, pois pertence à primeira turma, escolhido por um elemento da 
missão francesa para ser um consolidador do trabalho que esta empreendia. 
Contaram-me que, em resposta à pergunta sobre as razões que o levaram a 
esta escolha, explicara que, tendo trabalhado nos primeiros anos da fundação 
da Faculdade, impressionara-se com a ausência de recursos financeiros, de 
bibliotecas, e o Simões lhe parecia um dos poucos estudantes provido de 
recursos financeiros próprios de modo a poder financiar a formação de uma 
biblioteca particular e das pesquisas que viesse a intentar. Não teria o 
Braudel percebido a estreiteza mental do Simões, a sua insegurança que o 
leva a acolher em geral os mais insignificantes, o seu patriarcalismo que lhe 
impõe sempre a defesa dos mais pobres de espírito?235 

 
1.2.1 A recepção da tese 

 

Após termos analisado a concepção de História de cada um dos membros da banca 

examinadora da tese de 1942 de Alice Piffer Canabrava, bem como as fontes por ela 

privilegiadas, passemos à recepção da mesma em âmbito nacional e internacional, uma vez 

que esta recepção também nos forneceu subsídios para pensarmos uma concepção de História.  

Em 1945 Leopoldo Antonio Feijó Bittencourt (1893-1957), segundo secretário do 

IHGB e membro da comissão permanente de História para os anos de 1944-1945, escreveu 

apreciação da tese de doutoramento de Alice, defendida em 1942 e publicada em 1944 no 

Boletim da Cadeira de História da Civilização Americana. A apreciação intitulou-se “Nota de 

Feijó Bittencourt” e se localizava na IV seção da Revista, intitulada “Crítica de livros”.  

A Sra. D. Alice P. Canabrava, defendendo o título de doutora pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo, escolheu 
como assunto o comércio português no Rio da Prata, e não podia voltar os 
olhos para o que fosse mais expressivo. É um amplo quadro de história da 
civilização esse comércio através da América do Sul, na parte onde correm 
as águas de grandes rios236. 
 

                                                           
235 Excerto de carta de Alice Canabrava a Francisco Iglésias, datada de 22/10/1972, constante do acervo 
Francisco Iglésias do IMS: FI-C-CP (103), p. 2. 
236 Ver: BITTENCOURT, Feijó. O COMÉRCIO BRASILEIRO NO RIO DA PRATA – 1580-1640) – por Alice 
P. Canabrava. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, v. 186, 1945, p. 202. 
Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb/rihgb1945volume0186c.pdf>. Acessado em 20/11/2013. 
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Pode-nos causar certa mossa o fato de que alguém vinculado ao IHGB esteja alinhado 

a uma concepção de História que se vincula à História das Civilizações e não à História 

Política. Contudo, vimos no caso de Afonso Taunay que, destarte o fato de que esteve 

vinculado a instituições tidas como portadoras de uma visão dita tradicional de História, sua 

concepção de História estava muito além de uma mera História Política. Da mesma forma 

podemos pensar para o caso de Feijó Bittencourt, que tratou este trabalho de Alice como 

pertencente à História Social. “A história social, para cujo desenvolvimento a D. Alice 

Canabrava está concorrendo tanto, sempre se pronuncia em um sentido verdadeiro. Parece ela 

uma revisão necessária da História”237. 

Realizou apontamentos importantes acerca da História Econômica, problematizados 

por Canabrava, como a questão da moeda e também sobre a formação da Argentina, 

comparando o fato de que, naquele momento, esta Nação se formava a partir de sua dinâmica 

interior, bem diferente do momento atual (1945) cujo centro dinâmico estava em torno de 

Buenos Aires. Bittencourt comparou esta mudança de centro dinâmico ao deslocamento do 

centro dinâmico da economia nos EUA, da região da Virgínia, no Sul, para os estados 

industrializados do Norte238.  

Contudo, não há nenhuma referência aos “mestres franceses”, somente à “Escola de 

Filosofia da Universidade de São Paulo”239. A vinculação estabelecida pelo autor se deu em 

relação aos escritores argentinos.  
No que escreve dessa região do Prata, D. Alice Canabrava lembra o melhor 
Carcano, aquele que é exato, criterioso, aquele que escreveu as Primeiras 
lutas religiosas entre a Igreja e o Estado no governo de Tucuman. Surgem 
nas suas páginas os homens improvisados pelo meio, criaturas ainda sem 
formação moral fixa, mas apressadas em tomar conta do meio, seja de que 
modo fosse, e fazendo das questões de ordem superior instrumento do seu 
interesse particular. Tanto no livro de D. Alice Canabrava como no de 
Ramon Carcano, os mesmos caracteres, a mesma espécie de homens se 
revela naquele meio platino240. 
 

Alice utilizou-se dessa referência de Ramon Carcano em sua tese e o que podemos 

depreender do excerto acima é que Bittencourt preocupou-se em demarcar um importante 

aspecto da Geografia em Alice Canabrava. Como veremos no capítulo 3, sua formação 

vidaliana permitiu-a tratar das modificações que os homens imputaram no meio ao longo do 

tempo. Entretanto, Feijó Bittencourt mostrou-se extremamente preocupado em aproximar 

                                                           
237 Idem, p. 212. 
238 Idem, p. 205. 
239 Idem, p. 213. 
240 Idem, p. 207. 
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Canabrava de Carcano, principalmente no que tange a uma análise da moral dos homens e um 

determinismo do meio social.  

[...] é grande a semelhança moral entre os homens que ela aponta nos cargos 
administrativos e os que Carcano descreve envolvidos na luta entre a Igreja e 
o Estado. A mesma gente. E um livro, o da brasileira, explica o outro, o do 
argentino: o meio social daquele momento e daquele lugar é que fundamenta 
a história que por diversas vezes se tem escrito a respeito dele241. 
 

 Em seguida, Bittencourt retoma sua análise social, afirmando que mais um dos 

méritos da tese foi o de romper com a análise que vigorou por longo tempo, onde somente 

havia dois poderes: o poder local e o poder colonial, onde o segundo tentava se impor ao 

primeiro. Alice, segundo ele, teria demonstrado que o quadro era muito mais complexo. 

“Entretanto, ninguém imbuído dessa artificial concepção política da História, não via o grande 

desenrolar das questões econômicas dando feição e formação própria à história do Prata”242. 

A FFCL da USP teria adotado a concepção de História em seu ensino presente na obra de 

Capistrano de Abreu e Alice Canabrava seria um exemplo de superação de uma História-

filosófica, ou seja, de uma História concebida como uma sucessão de etapas no tempo 

progressivo e evolutivo. “A ideia de evolução, isto é, de tornar as instituições, contingentes à 

transformação do mundo, não se vendo nele nada de permanente (sim, aquilo a que chamaram 

universal): é que caiu por terra”243. 

Cerca de três anos depois dessa apreciação pelo historiador do IHGB, a tese foi 

comentada por Fernand Braudel na revista dos Annales, em um número todo dedicado à 

América Latina. A resenha constou da seção “L’Essor Économique” e levou o título de “Du 

Potosi a Buenos Aires: une route clandestine de l’argent”. Braudel iniciou a resenha 

afirmando que, ao longo do século XVI, a América do Sul esteve fora das principais correntes 

comerciais do mundo, à exceção de dois casos: a leste no Atlântico, entre o Recife e São 

Vicente, onde a cana de açúcar fez prosperar a região e trazer escravos e a oeste na região das 

minas de Prata de Potosí. Contudo, apontou para a mais miserável de todas as regiões da 

América do Sul: a Província do Paraguai e do Rio da Prata244. Em seguida, mencionou as 

dificuldades de se estabelecer na região, devido às suas condições geográficas e seguiu 

mencionando as dificuldades de ocupação da região em torno de Buenos Aires245. 

                                                           
241 Idem, p. 208-209. 
242 Idem, p. 209. 
243 Idem, p. 213. 
244 BRAUDEL, Fernand. Du potosi à Buenos Aires: Une route clandestine de l´argent. Fin du XVe, début du 
XVIIe siècle. Annales. Économie, Sociétés, Civilisations. Paris, n. 4, 1948, p. 546. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1948_num_3_4_2381>. Acessado 
em 20/11/2013. 
245 Idem, p. 547. 
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Na segunda parte da resenha, Fernand Braudel mencionou que uma jovem historiadora 

formada pela leitura dos Annales, escreveu um importante livro sobre esta região. 

Sur ces pays déshérités, au début de leur rude vie « coloniale », une jeune 
historienne brésilienne, Аliсе Piffer Canabrava, formée, orientée, je peux 
bien le dire, par la lecture et la connaissance de nos Annales, vient d'écrire 
un livre, son premier livre, dont il m'est agréable de dire la très grande 
importance246. 
 

Em seguida, afirmou se tratar de um livro de fácil leitura, claro, exato, com método e a 

presença de referências de eruditos argentinos, espanhóis, portugueses e brasileiros, que 

foram cuidadosamente analisados, não sendo um esforço de erudição pela erudição. O mais 

importante para Braudel foi a percepção de Alice Canabrava de que as minas de Potosí e seu 

comércio estavam ligadas ao Brasil, Espanha, Portugal, África em uma conexão inter-

oceânica. “C’est le mérite d’Alice P. Canabrava de les bien poser et de nos proposer des 

solutions vraisemblables... Et c’est son mérit encore, de ne pas rester attachée à l’étude du 

deul Rio de la Plata, si vast que soit cette enorme Gironde”247.   

Na sequência, Braudel analisou a formação de Potosí e apontou para seu vertiginoso 

crescimento demográfico e também o estabelecimento de outras cidades ao longo da via do 

Pacífico. Após mencionar as características geográficas do caminho do Pacífico, viu como 

“natural” a busca pelo caminho do Atlântico. Mencionou os três possíveis caminhos para 

escoar a produção mineira: um passando por São Vicente, Iguape ou Cananea; um segundo, 

pelo caminho natural do Rio da Prata, Rio Paraná e Rio Paraguai; e a longa rota de Córdova a 

Buenos Aires248. Afirmou que o governo espanhol era contra esta rota e que o poder da prata 

era maior do que qualquer restrição. Era em Lisboa que terminava esse comércio ilegal. Era 

esta que fornecia escravos e também tecidos, assim como o Brasil fornecia açúcar e 

alimentos. Isso Braudel afirma que já era sabido desde o trabalho de Lafuente Machain. Este 

último, com o título de “Los portugueses em Buenos Aires. Siglo XVII”, de 1931, foi 

utilizado por Alice Canabrava em sua tese.  

Como explicar a resenha dessa tese de Alice Canabrava em um periódico do IHGB, 

que em um primeiro momento logo ligamos a uma concepção de História dita tradicional, 

que, destarte dotado de uma concepção moderna, ainda estaria ligada a um topos de Historia 

Magistra Vitae249, e na revista dos Annales? Contudo, tal fato não nos causa mossa. Pudemos 

                                                           
246 Idem. 
247 Idem, p. 548. 
248 Idem, p. 548-549. 
249 A Historia Magistra Vitae, segundo Reinhart Koselleck, caracteriza-se por ser fornecedora de exemplos, ou 
seja, o passado seria um guia seguro para o presente. Em termos das duas categorias formuladas por Koselleck 
para a apreensão da temporalidade histórica, espaço de experiência e horizonte de expectativas, a História como 
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perceber que, neste momento, 1945, a concepção de História ligada ao IHGB já havia 

mudado, ou melhor, a concepção de História de Feijó Bittencourt claramente, através do 

exposto acima, não mais se vinculava à História Política e à História como fornecedora de 

exemplos. Sua concepção está ligada à História econômica e social, bem como ao modus 

operandi de Capistrano de Abreu. Tal fato foi atestado por Lucia Maria Paschoal Guimarães 

ao analisar o IV Congresso de História Nacional promovido pelo IHGB em 1949.  

Conforme podemos observar no quadro de número 3 em anexo, Alice Canabrava 

apresentou trabalho neste Congresso, intitulado “Um capítulo da história das técnicas no 

Brasil: o emprego da cana como combustível dos engenhos”. Mas não é estranho que um 

trabalho vinculado já à Universidade esteja presente em um evento do IHGB? Como vimos, 

alguns membros do Instituto já acompanhavam a Historiografia universitária e como observou 

Lucia Guimarães, a seção de História Econômica e Social estava organizada de acordo com a 

proposta de Capistrano de Abreu em seu “Capítulos de História Colonial”. “Neste último 

seguimento, por sinal, até a estrutura dos conteúdos seguia pari passu as pegadas de 

Capistrano”250. Outros trabalhos oriundos da FFCL da USP também estiveram presentes no 

evento, como os trabalhos de Olga Pantaleão, Maria da Conceição Martins Ribeiro e Nícia 

Vilela Luz. Tal fato atesta que a Historiografia universitária naquele momento, não era ainda 

hegemônica e que o IHGB ainda era uma instância representativa e importante da produção 

historiográfica nacional. Não por acaso que no “Memorial” para o concurso da Cadeira de 

História da Civilização Americana, Alice Canabrava tenha mencionado que sua tese de 
                                                                                                                                                                                     
mestra da vida caracteriza-se pelo fato de as expectativas quanto ao futuro estarem eminentemente baseadas na 
experiência. Para Koselleck o topos da História como mestra da vida vigorou até meados do século XVIII, 
quando as expectativas cada vez menos passaram a estar baseadas na experiência.  Ver: KOSELLECK, Reinhart. 
Historia Magistra Vitae – Sobre a dissolução do topos na história moderna em movimento. In: KOSELLECK, 
Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. 
PUC-Rio, 2006, p. 41-60. A partir do século XVIII, fundação da modernidade, a História consolida-se enquanto 
conceito e o distanciamento entre espaço de experiência e horizonte de expectativas se acentua. A experiência de 
uma ruptura que estaria separando, de forma violenta, as dimensões do passado e do futuro, a consciência de um 
período de transição está amplamente registrado, desde a grande revolução. Cf. KOSELLECK, Reinhart. 
“História” como conceito mestre moderno. In: KOSELLECK, Reinhart et al. O Conceito de História. Tradução 
René E. Gertz. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 202. Em 2013 a Editora autêntica através de seu projeto 
“História e Historiografia” coordenado por Eliana de Freitas Dutra lançou este livro que trata-se do verbete 
“História” do famoso projeto de pesquisa coletivo intitulado “Conceitos históricos fundamentais: léxico histórico 
da linguagem político-social na Alemanha”, editado entre 1972 e 1997, de autoria de Reinhart Koselleck, 
Christian Meier, Horst Günther e Odilo Engels. A tradução do verbete é mais uma iniciativa na divulgação do 
campo da História dos Conceitos no Brasil. Para uma contextualização do verbete, bem como sua importância 
para a História dos Conceitos, ver seu prefácio: ASSIS, Arthur Alfaix; MATA, Sérgio da. O conceito de história 
e o lugar dos Geschichtliche Grundbegriffe na história da história dos conceitos. In: KOSELLECK, op. cit., 
2013, p. 9-34.  
250 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. IV Congresso de História Nacional: tendências e perspectivas da 
história do Brasil colonial (Rio de Janeiro, 1949). Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 24, n. 48, 2004, 
p. 149. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbh/v24n48/a07v24n48.pdf>. Acessado em 20/11/2013. Vale 
ressaltar que a temática mais presente no congresso foi a da ocupação e expansão do território, clara contribuição 
da matriz historiográfica capistraneana e de Afonso Taunay, um dos organizadores do Congresso. 
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doutoramento mereceu resenha na Revista do IHGB251. Nesse momento, o IHGB já se 

encontrava longe dos modelos historiográficos ditos tradicionais. “[...] o conjunto dos 

trabalhos publicados nos Anais do IV Congresso de História Nacional revela que a produção 

da história do Brasil colonial alcançara um grau de maturidade que não mais admitia uma 

volta aos modelos tradicionais”252. Desta feita, não nos causa mossa o fato de Alice 

Canabrava ter participado do IV Congresso, uma vez que o IHGB já não se alinhava mais a 

uma concepção de História-filosófica ligada ao topos da Historia Magistra Vitae. Ademais, a 

historiografia universitária somente se colocaria como hegemônica, onde sentiríamos seus 

primeiros frutos, nos anos 60 e 70 do século XX, principalmente com a criação dos cursos de 

pós-graduação. Ainda durante os anos 1940 e 1950, “[...] apesar da criação dos cursos de 

história, em 1934 e 1935, o IHGB continuaria a ser o locus privilegiado da produção 

historiográfica, ao lado dos institutos históricos estaduais. O deslocamento para o âmbito 

universitário só se concretizou por volta da década de 1960”253. 

Da mesma maneira, o fato de Alice Canabrava ter sido posta como historiadora 

orientada pela “leitura e compreensão de nossos Annales” por Fernand Braudel, também não 

nos causou estranhamento. A tese de doutoramento de Alice Piffer Canabrava pode ser 

compreendida como pertencente a dois mundos que não são distintos, mas que, naquele 

momento, entrecruzavam-se: herdeira de uma crítica histórica que remonta ao eregimento da 

História enquanto ciência no século XIX, com grande preocupação com o documento; e uma 

historiografia tributária da interpretação e análise, vinculada, sim à proposta dos Annales 

expressa no Brasil, principalmente por Eurípedes Simões de Paula, mas também de Alfredo 

Ellis Júnior, Afonso Taunay e Capistrano de Abreu. Daí o título de nosso trabalho: a 

historiografia de Alice Piffer Canabrava, para o período por nós recortado, apresenta 

elementos pertencentes tanto à historiografia do século XIX, quanto à historiografia do século 

XX, ou seja, é uma Escrita da História que se coloca entre estes dois mundos, e deles se faz 

co-partícipe.  

 

                                                           
251 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 3. 
252 GUIMARÃES, op. cit., 2004, p. 164. 
253 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Sobre a história da historiografia brasileira como campo de estudos e 
reflexões. In: NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das; GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal; GONÇALVES, 
Márcia de Almeida et alli (orgs.). Estudos de Historiografia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 
29. Ver resenha: BALABAN, Marcelo. Reflexões sobre História e Historiografia. História da Historiografia. 
Ouro Preto, n. 8, p. 217-224, 2012. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/388/253>. Acessado em 21/02/2014. 
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1.3 A Indústria do Açúcar nas Ilhas Inglesas e Francesas do Mar das Antilhas 

(1697-1755) e o “trauma do concurso” 

 

Após o grande sucesso de sua tese de doutoramento vis a vis a aprovação com 

distinção e a recepção elogiosa em crítica nacional e internacional, Alice Piffer Canabrava 

continuou como assistente do professor Paul Vanorden Shaw. Contudo, em 1941, este deixou 

a regência da Cadeira, que passou a ser regida interinamente por Astrogildo Rodrigues de 

Mello até 1946254, quando então se abriu concurso. Com o mencionado sucesso em sua tese 

de doutoramento,  
[...] involuntariamente emergi, aos olhos dos meus colegas masculinos, 
como possível candidata ao provimento efetivo da cadeira de História da 
América, a ser posta em concurso. Até então, o relacionamento com esses 
colegas havia sido muito afável, direi até, não isento de estima pessoal255.  
 

De fato, como relatado por Olga Pantaleão, aluna do curso de Geografia e História 

entre 1936 e 1938, em depoimento de 1984, as relações entre os gêneros eram corriqueiras, 

desde a graduação até o ingresso na Cátedra na condição de assistente.  

Ao lado da formação de novos especialistas para servir a um mercado em 
expansão, urgia formar elementos para o próprio corpo docente da 
Faculdade: o primeiro passo foi a criação de funções de assistentes, depois 1º 
e 2º assistentes junto às diversas Cadeiras. Foi então que se abriram novas 
oportunidades para as mulheres. Penso que a existência de um elemento 
feminino abundante no corpo discente da escola, e por que não dizer, 
disposto a aceitar o desafio, permitiu a indicação de várias mulheres para 
assistentes; também a falta de tradição de um domínio masculino, a 
necessidade de utilizar mulheres por não haver homens disponíveis e a 
competência do elemento feminino foram responsáveis pelo aparecimento, 
em número razoável, de mulheres no corpo docente, situação jamais sonhada 
pelas velhas escolas de ensino superior256. 
 

De acordo com cronograma, o concurso para provimento da Cadeira de História da 

Civilização Americana realizou-se entre os dias 30 de Julho e 7 de Agosto de 1946257. 

Apresentaram-se os seguintes candidatos: Astrogildo Rodrigues de Mello, Odilon de Araújo 

Grellet, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e professor do ginásio Franklin Roosevelt, e 

Alice Piffer Canabrava. A banca examinadora foi formada por dois membros eleitos pelo 

                                                           
254 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, volume II, 1953, p. 447. 
255 CANABRAVA, O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 30. 
256 PANTALEÃO, Olga. Depoimentos. In: BLAY, Eva Alterman; LANG, Alice Beatriz da Silva Gordo. 
Mulheres na USP: horizontes que se abrem. São Paulo: Humanitas, 2004, p. 112. 
257 Horário do concurso para provimento da Cadeira de História da Civilização Americana – XXXa Cadeira. In: 
Processo 46.1.325.8.0 (Arquivo da FFLCH/USP). 
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Conselho Universitário: Zeferino Vaz, da Faculdade de Medicina Veterinária258 e Jorge 

Americano, da Faculdade de Direito259 e presidente da banca examinadora. Além desses dois 

membros, alheios à área de História, fizeram parte ainda da banca examinadora mais três 

membros indicados pela FFCL: Eremildo Luiz Vianna260 e Jayme Coelho261 da Faculdade 

Nacional de Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil (UB) no Rio de Janeiro e Sérgio 

Buarque de Holanda do Museu Paulista. 

No dia 30 de Julho de 1946, às 10:00 horas, deu-se o exame dos títulos dos candidatos 

e a sessão pública onde os membros da banca examinadora selaram as cédulas contendo as 

notas de cada candidato. A prova escrita ocorreu no dia 31 de Julho às 13:30 horas, quando o 

primeiro candidato inscrito, Astrogildo Rodrigues de Mello, sorteou o ponto para esta prova. 

Os pontos para a prova escrita foram os seguintes: 1) Hipótese sobre a origem do homem 

americano; 2) Agricultura e domesticação dos animais na América pré-colombiana; 3) A 

Guerra de Secessão; 4) Comércio e navegação entre a Espanha e a América: o monopólio de 

Sevilha e a casa de Contratação; 5) Administração espanhola na América: o Conselho das 

Índias e os Cabildos; 6) Colonização Inglesa na América; 7) A conquista do México e do 

Peru; 8) Colombo e as questões controvertidas do descobrimento da América; 9) A civilização 

incaica; 10) A luta entre a França e a Inglaterra na América; 11) A expansão dos Estados 

Unidos para o oeste; 12) A época das luzes e sua influência na emancipação das colônias 

hispano-americanas; 13) A Igreja e a Sociedade Colonial na América; 14) Civilização Asteca; 

                                                           
258 Zeferino Vaz formou-se em 1932 na Faculdade de Medicina, que viria a ser a Universidade de São Paulo, 
especializando-se em Parasitologia, Biologia, Genética e Zoologia. Foi um dos fundadores da Universidade 
Estadual de Campinas (UniCamp), da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e reitor da Universidade de 
Brasília (UnB). Para o conhecimento de seu trabalho ver: FERREIRA-SANTOS, Ruy. Zeferino Vaz. Ponto de 
Vista – revista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, n. 30, 
1997. Disponível em: <http://revista.fmrp.usp.br/1997/vol30n1/ponto_vista.pdf>. Acessado em 24/11/2013. 
259 Estudou Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, bacharelando-se em 
1912. Foi reconhecido jurista internacional, tendo atuado no tribunal internacional de Haia, fundador da 
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana do Mackenzie e foi o 4º reitor da USP. Como memorialista, 
dedicou-se a escrever sobre a cidade de São Paulo. Sobre Jorge Americano ver: 
<http://www.mackenzie.br/fileadmin/Editora/Revista_Mackenzie/pdfs/m26/pag32a40.pdf>. Acessado em 
24/11/2013. 
260 Eremildo Luiz Viana (1913-1998) nasceu no Rio de Janeiro. Concluiu seus estudos no Colégio Pedro II, onde 
recebeu o título de bacharel em Ciências e Letras em 1932. Em 1933 entrou para a Faculdade de Direito do Rio 
de Janeiro e, em 1935, para o curso de História da UDF. Formou-se em Direito, mas não concluiu o curso de 
História; deixou a UDF em 1937, pois desde o ano anterior já dava aulas no Colégio Pedro II. Ingressou na FNFi 
em 1939 como assistente de História da Antiguidade e da Idade Média, e a partir de 1944 assumiu a cadeira 
interinamente. Prestou concurso em 1946 e pôde assumir a cátedra em caráter efetivo. Cf. FERREIRA, Marieta 
de Moraes. A História como ofício: a constituição de um campo disciplinar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, 
p. 136. Ver resenha: RODRIGUES, Lidiane Soares. A História como ofício: a constituição de um campo 
disciplinar. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 33, n. 66, p. 349-351, 2013. Disponível em: 
<http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_REVISTA_BRASILEIRA=72>. Acessado em 11/02/2014. 
261 No processo do concurso de 1946, nos ofícios e editais o nome de Jayme Coelho apareceu grafado como 
“Jaime”. Contudo, em sua assinatura do parecer final do concurso apareceu como “Jayme”. Desta feita, 
grafaremos seu nome como “Jayme” assim como o faz FERREIRA, op. cit., 2013. 
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15) Independência dos Estados Unidos; 16) Problemas políticos e econômicos das repúblicas 

do Prata no século XIX; 17) O monroismo e a política inter-americana; 18) As guerras de 

independência do México; 19) Crítica dos sistemas coloniais da Espanha, França e Inglaterra 

na América; 20) Bolívar e San Martín262. Mesmo não tendo acesso ao ponto sorteado, 

podemos induzir que os candidatos Astrogildo e Alice não tiveram nenhuma dificuldade 

quanto à prova escrita, uma vez que já atuavam na área há bastante tempo e suas notas não 

foram inferiores a 9, ao contrário do candidato Odilon que recebeu nota 8 de todos os 

membros da banca examinadora. 

No dia 2 de Agosto, às 14:00 horas, foi apresentada a tese do candidato Astrogildo 

Rodrigues de Mello, “Os serviços pessoais nas fainas agrícolas em Nova Espanha”263, e sua 

arguição. A tese de Odilon Araújo Grellet, “A escravidão vermelha na América Espanhola”, 

foi apreciada no dia seguinte no mesmo horário e a de Alice Piffer Canabrava, “A Indústria do 

Açúcar nas Ilhas Inglesas e Francesas do Mar das Antilhas (1697-1755)”, foi apresentada no 

dia 5 de Agosto às 9:00 horas. A tese de Astrogildo mereceu nota 10 de Jayme Coelho e 

Eremildo Vianna e nota 8 de Sérgio Buarque de Holanda, ao passo que a tese de Alice obteve 

nota 9 de Jayme Coelho e Eremildo Vianna e nota 10 de Sérgio Buarque.  

No dia 6 de Agosto de 1946, às 9:00 horas, foi realizado o sorteio do ponto da prova 

didática, com os seguintes pontos: 1) Colombo e o problema da descoberta da América; 2) 

Jefferson e a Democracia americana; 3) A origem do homem americano; 4) A conquista da 

Nova Granada; 5) A ideia de emancipação nas colônias hispano-americanas; 6) Bolívar e San 

Martín; 7) A vida econômica nas colônias espanholas sob a Casa d’Austria; 8) A 

independência dos Estados Unidos; 9) características da colonização inglesa na América; 10) 

Presidência de Washington; 11) Os partidos políticos nos Estados Unidos na primeira metade 

do século XIX; 12) A guerra de secessão; 13) A expansão ocidental dos Estados Unidos; 14) 

monroismo e a política inter-americana; 15) Os Bourbons e a política colonial espanhola; 16) 

o regime jesuítico no Paraguai; 17) Agricultura e domesticação de animais na época pré-

colombiana; 18) Manifestações artísticas dos povos pré-colombianos; 19) A conquista do 

Chile; 20) as primeiras expedições descobridoras após Colombo264. Podemos notar que 

                                                           
262 Processo n. 46.1.325.8.0 (Concurso para a cátedra de História Americana). Arquivo da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP. Ponto para a prova escrita organizados pela comissão julgadora. 
263 A tese de doutoramento de Astrogildo Rodrigues de Mello também foi orientada por Jean Gagé e foi 
publicada no primeiro número do Boletim da Cadeira de História da Civilização Americana, possuindo apenas 
88 páginas e um corpus documental bastante limitado. Ver: MELLO, Astrogildo Rodrigues de. As encomiendas 
e a política colonial de Espanha. In: São Paulo: Boletim XXXIV da cadeira de História da Civilização 
Americana, n. 1, FFCL/USP, 1943. 
264 Processo n. 46.1.325.8.0 (Concurso para a cátedra de História Americana). Arquivo da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP. Organização dos pontos para a prova didática. 6.8.1946. 
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muitos pontos da prova didática também estavam presentes na prova escrita e outros eram 

novos. O ponto sorteado por Astrogildo foi “A conquista do Chile” e no dia 7 de Agosto, às 

9:00 horas, foi realizada a prova didática dos três candidatos e a leitura de suas respectivas 

provas escritas. As notas atribuídas por Jayme Coelho e Eremildo Vianna à Alice Piffer 

Canabrava e a Astrogildo Rodrigues de Mello foram as mesmas neste quesito: 9. Sérgio 

Buarque de Holanda atribuiu nota 8 a Astrogildo e nota 10 à Alice. 

Observando o boletim de notas concedidas aos candidatos por cada um dos membros 

da banca examinadora nas provas de título, escrita, didática e defesa de tese, temos o seguinte 

prospecto para cada candidato265: 

 

Tabela 1: Candidato Astrogildo Rodrigues de Mello 

 Títulos Prova escrita Defesa de tese Prova didática Média 
Jorge 
Americano 

10 9 9 9 9,25 

Zeferino 
Vaz 

10 9 8 9 9,00 

Jayme 
Coelho 

10 10 10 9 9,75 

Emerildo 
Vianna 

10 10 10 9 9,75 

Sérgio 
Buarque 

9 9 8 8 8,50 

Média geral final=9,25 

 

Tabela 2: Candidata Alice Piffer Canabrava 

 Títulos Prova escrita Defesa de tese Prova didática Média 
Jorge 
Americano 

9 9 10 9 9,25 

Zeferino 
Vaz 

10 9 10 10 9,75 

Jayme 
Coelho 

9 9 9 9 9,00 

Emerildo 
Vianna 

9 9 9 9 9,00 

Sérgio 
Buarque 

9 10 10 10 9,75 

Média geral final=9,35 

 

 

 

                                                           
265 As tabelas foram elaboradas a partir dos dados coletados no Processo n. 46.1.325.8.0 (Concurso para a 
cátedra de História Americana). Arquivo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP. Boletim 
Geral. “São Paulo, 7.8.46 Jorge Americano”. 
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Tabela 3: Candidato Odilon Araújo Grellet 

 Títulos Prova escrita Defesa de tese Prova didática Média 
Jorge 
Americano 

6 8 6 8 7 

Zeferino 
Vaz 

6 8 6 8 7 

Jayme 
Coelho 

6 8 6 8 7 

Emerildo 
Vianna 

6 8 6 8 7 

Sérgio 
Buarque 

6 8 6 7 6,75 

Média geral final=6,95 

 

A média final geral de cada candidato por nós calculada, foi feita pelo somatório das 

médias atribuídas por cada um dos membros da banca examinadora e dividida por cinco, ou 

seja, pelo número de membros da banca. Desta forma, temos que a média final geral mais 

elevada foi a de Alice Piffer Canabrava, com 9,35. Contudo, no parecer final da comissão 

examinadora de 7 de Agosto de 1946, encontramos o seguinte: 
 
Por esses quadros, verifica-se que os candidatos Snrs. Astrogildo Rodrigues 
de Mello e Alice Piffer Canabrava, obtiveram média igual, isto é, 9,25, 
consequente das notas atribuídas pelo Presidente da Comissão, Prof. Jorge 
Americano. Este, entretanto, depois de verificado esse empate, declarou que 
desempatava em favor do Sr. Astrogildo Rodrigues de Mello, considerando 
achar-se esse cátedra, digo, candidato na regência da cátedra, em comissão, 
de História da Civilização Americana266. 

 
Aqui surge algo de, no mínimo, curioso: no parecer final foram levadas em 

consideração somente as notas do presidente da banca, Jorge Americano: 

 

Tabela 4: notas atribuídas por Jorge Americano 

 Títulos Prova escrita Defesa de tese Prova didática Média 
Astrogildo 
Rodrigues de 
Mello 

10 9 9 9 9,25 

Odilon 
Araújo 
Grellet 

6 8 6 8 7 

Alice Piffer 
Canabrava 

9 9 10 9 9,25 

  

                                                           
266 Processo n. 46.1.325.8.0 (Concurso para a cátedra de História Americana). Arquivo da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP. Parecer final da comissão examinadora em 7 de Agosto de 1946, p. 
1. 
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Segundo as notas por ele atribuídas, a média final de Astrogildo Rodrigues de Mello e 

de Alice Piffer Canabrava foi 9,25 e de Odilon Araujo Grellet, 7. Ademais, na apreciação dos 

títulos, encontramos o seguinte parecer: 
 

Dos três candidatos inscritos, é de mistér salientar os excelentes títulos dos 
srs. Astrogildo Rodrigues de Mello e Alice Piffer Canabrava. Ambos são 
portadores de diploma de licenciados, obtiveram doutoramento em História e 
têm exercício no magistério de ensino superior da Cadeira a que ora 
concorrem. Cumpre salientar, ademais, que publicaram trabalhos valiosos no 
dominio da História da América. (...) Entre os srs. Astrogildo Rodrigues de 
Mello e Alice P. Canabrava há, a favor do primeiro, a circunstância de 
ocupar o cargo de Professor em comissão de H.da Civilização Americana e 
possuir o título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, enquanto a 
profa. Alice Canabrava é assistente do mesmo, não tendo feito o curso 
jurídico, que é de grande auxílio para melhor entendimento dos problemas 
históricos, como, por exemplo, no tocante ao estudo das instituições 
políticas, sociais e econômicas267.  

 
É no mínimo inusitada a afirmação de que há a necessidade de se ter o curso jurídico 

para desempenhar melhor as funções de professor catedrático de História da Civilização 

Americana. Parece-nos que as redes de sociabilidade, neste caso específico, demonstraram 

toda sua hostilidade em relação à Alice Piffer Canabrava268, tendo em vista o favorecimento 

velado a Astrogildo Rodrigues de Mello. O que dizer de um concurso de História da 

Civilização Americana que foi decidido pelas notas de um acadêmico da Faculdade de 

Direito? 

Ao analisarmos as notas atribuídas por cada um dos membros da banca examinadora, 

notamos que aquelas representam muito mais do que simples números. Através da análise da 

nota atribuída por cada membro à defesa de tese dos candidatos, considerando-se somente os 

membros da área de História, ou seja, Eremildo Vianna, Jayme Coelho e Sérgio Buarque de 

Holanda, podemos derivar algo acerca da escrita da História de Alice Piffer Canabrava.  

Sobre Jayme Coelho as informações são bastante escassas. Em estudo publicado 

recentemente por Marieta de Moraes Ferreira, acerca da profissionalização do ofício de 

historiador no Rio de Janeiro, não se sabe nem mesmo a data de seu falecimento, e as 

                                                           
267 Processo n. 46.1.325.8.0 (Concurso para a cátedra de História Americana). Arquivo da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP. Do julgamento dos títulos. 
268 Empregamos aqui a noção de redes de sociabilidade no sentido engendrado por François Sirinelli. Mas a 
sociabilidade também pode ser entendida de outra maneira, na qual também se interpenetram o afetivo e o 
ideológico. As “redes” secretam, na verdade, microclimas à sombra dos quais a atividade e o comportamento dos 
intelectuais envolvidos frequentemente apresentam traços específicos. E, assim entendida, a palavra 
sociabilidade reveste-se, portanto, de uma dupla acepção, ao mesmo tempo “redes” que estruturam e 
“microclima” que caracteriza um microcosmo intelectual particular. Cf. SIRINELLI, Jean-François. Os 
intelectuais. In: REMOND, René (org.). Por uma história política. Tradução de Dora Rocha. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ/FGV, 1996, p. 252-253. 
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informações que se tem sobre ele foram extraídas de entrevistas concedidas por antigos 

professores da Universidade do Distrito Federal (UDF), da Faculdade Nacional de Filosofia 

(FNFi) ou do Intituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da UFRJ. É sabido que se formou 

em Direito na França e que foi professor do Colégio Pedro II e em 1936 ingressou na Cadeira 

de História da Antiguidade da UDF269. Em entrevista concedida por Vicente Costa Santos 

Tapajós – que ingressou no curso de História da UDF em 1935, e foi ex-aluno de Jayme 

Coelho – a Marieta de Moraes Ferreira, em 1994, afirmou que o historiador da Antiguidade 

era discípulo de Capistrano de Abreu:  

Discípulo de Capistrano de Abreu, possuía um extraordinário conhecimento 
do assunto e, embora não fosse um didata, falava sem parar na classe e na 
cantina, onde íamos encontrá-lo para aprender mais. Ele nos recebia em casa 
também e nos emprestava livros. Já formado, levou-me para dar aula no 
Instituto de Educação, e eu o substitui na cátedra, participando de concursos 
de provas e títulos, defesas de teses etc. Preguiçoso, não escrevia muito, mas 
como lia! Morreu, praticamente, nos meus braços270. 
 

Esse depoimento de Vicente Tapajós denota uma grande proximidade com Jayme 

Coelho. Destarte o fato de que nos estudos sobre Capistrano de Abreu que consultamos não 

termos encontrado nenhuma referência sobre o suposto contato entre Capistrano de Abreu e 

Jayme Coelho, podemos inferir que Vicente Tapajós queira ter estabelecido uma proximidade 

historiográfica entre ambos, uma vez que Coelho era membro da Sociedade Capistrano de 

Abreu. Eremildo Vianna, que foi assistente de Jayme Coelho na UDF, apontou-o como um 

dos idealizadores da missão francesa e da própria UDF. Podemos deduzir que, de fato, a 

concepção de História de Jayme Coelho, nada tinha de tradicional, uma vez que, tendo 

idealizado a UDF e seu curso de História, inseria-se no projeto inovador de Universidade 

concebido por Anísio Teixeira. Ademais, na UDF, o curso de História não estava agregado ao 

curso de Geografia e a concepção de História estava ligada a uma História da Civilização. 

Como demarcou Marieta de Moraes Ferreira, após a extinção da UDF em 1939 e a criação da 

FNFi, o curso de História se juntou ao de Geografia e houve uma mudança na concepção de 

História do curso, uma vez que a alteração da nomenclatura dos cursos de História da 

                                                           
269 Marieta de Moraes Ferreira reuniu em livro os estudos que têm realizado acerca da profissionalização do 
ofício de historiador no Rio de Janeiro. Ela percorreu o curso de História desde sua implantação em 1935 através 
do curso de História da UDF até a criação, em 1967, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passando pelo desmonte da UDF por Vargas em 1939 e a 
instauração da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, também em 1939. Na segunda parte 
do livro, temos a análise de algumas trajetórias individuais baseadas na prosopografia, como a de Delgado de 
Carvalho, Luiz Camillo e Henri Hauser. A terceira parte traz várias entrevistas com antigos professores e ex-
alunos da UDF, da FNFi e do IFCS/UFRJ em vários momentos. Ver: FERREIRA, op. cit., 2013. 
270 TAPAJÓS, Vicente. Entrevista. In: FERREIRA, op. cit., 2013, p. 163-164.  
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Civilização para simplesmente História refletia também uma mudança em sua concepção, 

muito mais ligada à tradicional História Política.  

[...] a denominação História da Civilização, adotada em 1931 com a reforma 
do ensino secundário, expressava a crítica a um tipo de História política 
comprometida com a exaltação dos grandes personagens, grandes eventos e 
datas nacionais, e a valorização da dimensão cultural dos acontecimentos. O 
retorno ao uso do nome História do Brasil representou assim desfecho de 
uma luta anterior271.  
 

Todas as evidências nos conduzem a afirmar que Jayme Coelho atuou como 

catedrático de História da Antiguidade na UDF de 1935 até 1939 e depois na FNFi de 1939 a 

1944, tendo, possivelmente, retornado ao Instituto de Educação, uma vez que Eremildo 

Vianna assumiu interinamente a Cadeira de História da Antiguidade e da Idade Média em 

1944, até se tornar catedrático por meio de concurso no qual Jayme Coelho foi um dos 

examinadores da banca, juntamente com Astrogildo Rodrigues de Mello em 1946272. 

Ao contrário de Jayme Coelho, a atuação de Eremildo Luiz Vianna à frente da FNFi 

estendeu-se desde 1941, quando se tornou assistente da Cadeira de História da Antiguidade e 

da Idade Média, até sua aposentadoria. Sua concepção de História também se demonstrava 

alinhada com a inovadora historiografia como no caso de Jayme Coelho. “[...] enquanto Silvio 

Júlio e Hélio Vianna adotavam uma postura mais “conservadora”, Delgado de Carvalho e 

Eremildo Viana buscavam filiar-se a concepções de História mais inovadoras, influenciados 

pela historiografia francesa, vinculada a historiadores que se aproximavam de uma História 

Social”273.  

Foi exatamente o que pudemos constatar em seu relatório apresentado no “I Simpósio 

de Professores de História do Ensino Superior em 1961” referente ao tema 4: “Matérias 

complementares e auxiliares: o alargamento do horizonte no estudo da História”. Vianna 

esteve em Marília em 1961 e foi um dos membros da primeira diretoria da Associação dos 

Professores Universitários de História (APUH) até 1965 quando foi eleita uma nova 

diretoria274. Em seu relatório, eminentemente preocupado com a formação do professor de 

História do ensino secundário, sugeriu que do curso de História não poderiam estar ausentes a 

Paleografia, especialmente a Ibérica pós século XV e a Metodologia Científica da História, 

sob suas várias denominações: Introdução Metodológica à História e Teorias da História. 

                                                           
271 FERREIRA, op. cit., 2013, p. 39. 
272 VIANNA, Eremildo Luiz. Entrevista. In: FERREIRA, op. cit., 2013, p. 212. 
273 FERREIRA, op. cit., 2013, p. 51-52. 
274 Anais do II Simpósio dos Professores Universitários de História. Curitiba: Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná, 1962, p. 6. Disponível em: <http://anpuh.org/anais/wp-
content/uploads/ANPUH.S02.pdf>. Acessado em 16/05/2014. 
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“Julgamos que a Introdução Metodológica à História deverá ser obrigatoriamente incluída nos 

currículos, quem sabe na primeira série, deixando-se para a última série o estudo 

particularizado das Teorias da História, que já abrange aspectos altamente filosóficos”275. 

Ademais, apontou como indispensáveis a Geografia Humana e Econômica e a Antropologia 

Cultural, propondo que se retire do currículo Etnografia Brasileira e língua Tupi, 

estabelecendo-se como optativas, e devendo ser incluídas no currículo, como matérias 

complementares, História das Ideias e História das Doutrinas Econômicas. Quanto à 

Sociologia, esta deveria vir como Introdução às Ciências Sociais, naquilo que poderia 

complementar a formação do professor de História. A História da Arte deveria receber maior 

atenção. Podemos perceber uma concepção de História no rol das demais Ciências Sociais, 

uma vez que “[...] a História é a ciência do Humano”276, compreendendo-se que “[...] a 

História não é mais hoje, puramente, “événementielle””277. 

Se observarmos as notas atribuídas às três teses apresentadas por cada um dos 

candidatos, notaremos que Jayme Coelho e Eremildo Vianna concederam nota 10 a 

Astrogildo Rodrigues de Mello e que Sérgio Buarque de Holanda concedeu nota 8 a este 

candidato. Quanto à Alice Piffer Canabrava, Jayme Coelho e Eremildo Vianna concederam-

na nota 9, enquanto Sérgio Buarque de Holanda concedeu-a nota 10. O candidato Odilon de 

Araújo Grellet recebeu nota 6 de todos os membros da banca examinadora. Se tomarmos as 

notas atribuídas por Jayme Coelho e Eremildo Luiz Vianna aos três candidatos, teríamos que, 

para todos os candidatos, em todos os quesitos, forneceram valores de mesma magnitude. 

Assim, no caso de Astrogildo Rodrigues de Mello atribuíram nota 10 aos títulos, à prova 

escrita e à tese e 9 para a prova didática. No caso de Alice Canabrava tivemos a mesma 

atitude: nota 9 em todos os quesitos. Poderíamos pensar que se tratou apenas de uma 

coincidência e que o concurso teria sido conduzido da forma mais ilibada possível pelo 

presidente da banca, Jorge Americano. Contudo, por ocasião das inscrições para o concurso, 

“Em encontro casual, o Prof. André Dreyfus, diretor da Faculdade de Filosofia, consultou-me 

sobre a possibilidade de concorrer ao concurso da cadeira de História da América, pois não 

desejava abri-lo para um único candidato, o professor contratado para a mesma”278. André 

Dreyfus, então diretor da FFCL da USP, não queria abrir concurso para um único candidato 

que deveria ser o regente interino da Cadeira: Astrogildo Rodrigues de Mello. Desta forma, 

                                                           
275 VIANNA, Eremildo Luiz. Relatório do Tema. In: Anais do I Simpósio de Professores de História do Ensino 
Superior. Marília: FFCL, 1962, p. 145. 
276 Idem, p. 143. 
277 Idem, p. 144. 
278 CANABRAVA, O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 30.  
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para que, como dizemos popularmente, “não pegasse mal” a presença de um único candidato, 

Alice foi convidada para prestar o concurso.  

Se tivermos em perspectiva a noção de História de Sérgio Buarque de Holanda, que na 

tese atribuiu maiores notas à Alice e não a Astrogildo, poderemos afirmar que os dois 

professores da FNFi da UB, Eremildo Luiz Vianna e Jayme Coelho, não quiseram se 

comprometer com uma disputa de poder interna à V subseção de Geografia e História da II 

seção de Ciências da FFCL da USP e preferiram “votar juntos”. O depoimento de Olga 

Pantaleão, que também sofreu com as articulações do grupo masculino, é bastante 

esclarecedor desta situação279: 
Finalmente, a Cátedra, posto final na carreira universitária na época, estava 
bem fora do alcance das mulheres: erguia-se uma muralha masculina contra 
a simples possibilidade. Nos anos 40, a única mulher catedrática na 
Congregação da Faculdade de Filosofia foi Noemy Silveira Rudolfer, que 
viera transferida do Instituto de Educação quando este foi extinto e, portanto, 
não tivera de pleitear a Cátedra. Durante quase um ano, de julho de 1946 a 
junho de 1947, mais uma mulher, eu mesma, pôde aparecer nesse quadro, 
regendo interinamente a Cadeira de História da Civilização Moderna e 
Contemporânea. Durou pouco tempo: por pressão e ação do grupo masculino 
dominante no curso de Geografia e História tive de deixar a Faculdade, 
tendo feito o restante de minha carreira fora da USP. E, finalmente, uma 
mulher fez o concurso para a Cátedra de História da Civilização Americana: 
Alice Piffer Canabrava. Foi um acontecimento! Mas, apesar de ter obtido as 
melhores notas, não ganhou o concurso: a banca examinadora escolheu o 
segundo colocado em notas, homem, naturalmente, dando-lhe a Cátedra; 
esse absurdo era possível, então, por força do regulamento do concurso, o 
qual permitia à banca votar no candidato que ficaria em primeiro lugar. Isso 
foi tudo o que aconteceu, na década de 40, referente à ocupação da Cátedra 
pelas mulheres280. 
 

Tudo bem ingressar na graduação por comissionamento; ser assistente; realizar 

doutoramento, mas “tudo menos a Cátedra!”281. Este evento marcou a trajetória de Alice 

Canabrava de forma indelével, uma vez que, após ele, jamais retornaria à FFCL na condição 

de professora. Na única vez em que isso iria acontecer, logo tratou de se afastar para realizar 

pesquisa nos EUA que, como veremos, certamente deu origem à sua tese de Cátedra na 

FCEA.  
A Cadeira de História da Civilização Americana desenvolveu normalmente 
as suas atividades durante o ano de 1950, tendo registrado, especialmente, o 

                                                           
279 Olga Pantelão foi para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) de Marília, onde assumiu a Cadeira 
de História Moderna e Contemporânea ao lado de José Roberto do Amaral Lapa, que estava na regência das 
Cadeiras de História da Civilização Brasileira e Introdução aos Estudos Históricos.  Sobre sua trajetória na FFCL 
de Marília ver: CASTILHO, Myrian Lucia Ruiz. 2009. 252 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação) 
– FFC/UNESP, Marília, 2009. Disponível em: <http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-
Graduacao/Educacao/Dissertacoes/castilho_mlr_do_mar.pdf>. Acessado em 23/12/2013. 
280 PANTALEÃO, op. cit., 2004, p. 113-114. 
281 Idem, p. 114. 
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afastamento temporário de seu catedrático, Prof. Astrogildo Rodrigues de 
Mello que, designado para representar a Seção de História da Faculdade, no 
Congresso Internacional de História, realizado em Paris em 1950, foi, 
preliminarmente, substituído pela livre-docente, Dra. Alice Piffer Canabrava, 
tendo esta, igualmente, se afastado, para uma viagem de estudos aos Estados 
Unidos, sendo substituída pelo Dr. Odilon de Araujo Grellet, também livre-
docente da Cadeira, a quem coube conduzir os trabalhos docentes até o fim 
do ano letivo282. 
 

Mesmo 35 anos depois do concurso, e já com uma trajetória consagrada na atual 

Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP, Alice escreveu no dia 31 de Julho de 

1981 uma carta endereçada a Francisco Iglésias, por conta da publicação desta sua tese, que 

lhe conferiu o título de livre-docente, em livro. 
Demorei muitos anos para pensar na reedição, ou melhor, na edição, desde 
que a primeira versão constou apenas de 100 exemplares mimeografados 
para cumprir regulamento de concurso. Durante tantos anos não conseguia 
sequer abrir o meu exemplar. Trauma do concurso. Também nunca ia à 
Faculdade de Filosofia. Aos poucos fui sublimando. A verdade é que durante 
muito tempo sonhei com o concurso, em várias versões, eu sempre em 
situação difícil. A razão de tudo: eu havia sofrido muito com a perseguição, 
a Faculdade inteira contra mim, o próprio concurso, o meu pedido de 
demissão da Faculdade, minha ida para uma outra instituição universitária 
recém-criada. Tudo foi sofrimento, ainda que, um grande passo para melhor, 
e hoje, à distância no tempo, pode apreciar muito bem o que significou para 
minha vida.  E posso repetir sua afirmação, também foi o único bilhete de 
Loteria que me foi dado ganhar em toda a minha vida, ir para a Faculdade de 
Economia. Ainda há pouco, na sessão solene do Departamento/Congregação, 
para minha despedida, deixei registrado que muito devo à Faculdade de 
Economia e tenho por ela um grande apego afetivo283. 
 

De fato, se Alice nutria uma grande afeição pela FEA, a maneira como adjetivara a 

FFCL transmite toda a carga emocional que necessitou mobilizar para superar este evento, 

uma vez que, por conta da morte de Sérgio Buarque de Holanda em 1982, escrevera para 

Francisco Iglésias: 

A sugestão de seu nome para sucedê-lo na Faculdade de Filosofia é um 
exemplo, seu nome [o de Francisco Iglésias] brotava espontaneamente de 
muitos aos quais ele [Sérgio Buarque] dava expressão. Para a Fac. Filosofia 
foi pena que V. [Francisco Iglésias] não aceitasse, embora tenha eu de 
reconhecer que para V. como pessoa e como historiador, foi uma sábia 
decisão manter-se longe do “ninho de víboras”284. 
 

Sim, “ninho de víboras” era a adjetivação “carinhosa” pela qual Alice Canabrava se 

referia em sua intimidade a este lugar que tanto sofrimento lhe trouxera. Certamente, para ela, 

Sérgio Buarque de Holanda seria uma das exceções deste “ninho”, uma vez que Alice era bem 

                                                           
282 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1950, 1952, p. 209. 
283 Carta constante do acervo do IEB: APC CP – P1-28-(4), p. 1. 
284 Acervo IEB: APC Ca – P2, 11-(5). 
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próxima dele. Ambos fizeram parte da primeira diretoria da APUH, onde conviveram 

intensamente. Ademais, o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) fundado por iniciativa de 

Sérgio em 1962 também foi um lugar privilegiado onde ambos apuraram sua relação285. Vinte 

anos depois, por conta de uma visita em 28 de Janeiro de 1982 à casa de Sérgio, Alice relatou 

seu estado de saúde a Francisco Iglésias: 
Estive com o Dr. Sérgio Buarque de Holanda há poucos dias, Maria Amélia 
convidou-me para almoçar com ele. Está alquebrado pela velhice, anda com 
dificuldade, fala baixo, com a articulação cada vez mais difícil. Mas o 
espírito brilha, a mente lúcida, aquele mesmo grande historiador que todos 
admiramos. Como já lhe escrevi, Maria Amélia, sempre muito objetiva, acha 
que ele não vai durar muito tempo. Fico desolada, conversando com ele, 
quando penso que iremos perdê-lo. Não me conformo, nunca vou 
conformar-me com o fenômeno da morte286. 
 

De fato, sua companheira Maria Amélia estava intuindo corretamente, uma vez que, 

menos de três meses depois, Sérgio Buarque de Holanda viria a falecer. Alice Canabrava, por 

ocasião de sua morte, comentou com Iglésias, em carta de 29 de Abril de 1982, como Sérgio 

foi uma grande perda para a Historiografia e outros campos do saber. 
Penso como V., há um vazio irreparável nas nossas letras históricas. Ele 
possuía tudo que faz um grande homem quanto ao saber, à personalidade. 
Aquela vastidão de interesses intelectuais que incluía todas as Ciências 
Humanas, a Literatura, a Filosofia, o estalo belíssimo de escritor, a 
extraordinária memória que nunca o traiu, a capacidade de assimilação, que 
não declinou com a idade287. 
 

Sérgio Buarque de Holanda também possuía um grande apreço pelo trabalho 

intelectual de Alice, uma vez que em quatro ocasiões fez menção à sua obra. A primeira foi 

em 1950, em artigo intitulado “Sobre o Colloquium”, publicado no jornal Diário Carioca em 

12 de Novembro de 1950; a segunda foi em “O pensamento histórico no Brasil nos últimos 
                                                           
285 Com o projeto de criação do IEB e da coleção História Geral da Civilização Brasileira, Sérgio Buarque 
pretendia ampliar as atribuições da Cátedra de História da Civilização Brasileira, que se restringia à formação de 
professores, fato que limitava o tempo disponível para pesquisa. Na concepção de História de Sérgio Buarque de 
Holanda, a História da Civilização Brasileira já não mais poderia ser escrita por um único autor, daí sua 
preocupação na coordenação da coleção e na criação do IEB como um instituto que congregasse estudiosos de 
diversas áreas das Ciências Humanas para a reflexão e pesquisa dos principais problemas brasileiros. 
Considerados os seus objetivos, pode-se afirmar que o IEB foi o mais importante instituto criado pela 
Universidade de São Paulo no início da década de 1960, pois, ao reunir diferentes cadeiras dedicadas aos estudos 
brasileiros, apresentava-se envolvido no propósito de tornar a USP o principal laboratório de estudos sobre o 
Brasil. Essa condição também é confirmada pelo fato de ter sido a proposta de sua criação elaborada por Sérgio 
Buarque de Holanda, intelectual engajado, desde longa data, no projeto de compreender a civilização brasileira. 
Cf. CALDEIRA, João Ricardo de Castro. Sérgio Buarque de Holanda e a criação do Instituto de Estudos 
Brasileiros da USP. In: MONTEIRO, Pedro Meira; EUGÊNIO, João Kennedy (orgs.). Sérgio Buarque de 
Holanda: perspectivas. Campinas: Editora UniCamp; Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008, p. 87. Ver resenha: 
ANHEZINI, Karina. Perspectivas e expectativas para novas interpretações da obra de Sérgio Buarque de 
Holanda. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 9, p. 262-266, 2012. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/402/279>. Acessado em 21/02/2014. 
286 IEB: APC Ca – P2, 3-(3), p. 3. 
287 IEB: APC Ca – P2, 11-(5), p. 3. 
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cinquenta anos”, publicado em 15 de Julho de 1951 no jornal Correio da Manhã; a terceira 

tratou-se de “História Econômica”, publicado no mesmo jornal em 24 de Agosto de 1952; e a 

quarta ocasião em que Sérgio Buarque fez menção aos trabalhos de Alice foi em “Portugueses 

na América”, publicado em 09 de Maio de 1959 no jornal O Estado de São Paulo.  

Em “Sobre o Colloquium”, Sérgio Buarque de Holanda relatou parte dos trabalhos 

apresentados no evento que marcou as comemorações dos 150 anos da biblioteca do 

Congresso dos EUA (Library of Congress) em Washington, capital. A menção a Alice 

Canabrava se deu por ocasião de uma crítica feita por ela à proposta geral do Colóquio. “[...] a 

ilustre pesquisadora criticou com presteza a tentativa dos organizadores do Colloquium no 

sentido de se restringirem os debates, de preferência, aos temas que não foram assiduamente 

explorados até hoje”288. Sérgio Buarque concordou com Alice neste aspecto, de que não 

apenas assuntos inéditos deveriam ser alvo de estudos, mas também questões que foram 

tratadas de modo linear e/ou superficial. “Os argumentos da historiadora brasileira pareceram 

em geral convincentes e contribuíram, de certo modo, para o convite que recebeu mais tarde, 

a fim de organizar um seminário na Universidade de Columbia, a realizar-se nesses dias”289. 

Os indícios nos conduzem a afirmar que o excerto do Anuário da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras que apresentamos acima, relatando o afastamento de Alice da Cadeira de 

História da Civilização Americana com o fito de realizar pesquisa nos EUA, seja referente à 

sua ida a este Colóquio e a organização de seminário na Universidade de Columbia. Este 

contato com os EUA e a Universidade de Columbia, certamente se remonta aos tempos em 

que convivera com Paul Vanorden Shaw. Em seu já citado “Memorial” deste concurso para a 

Cadeira de História da Civilização Americana, Alice externou seu desejo de efetuar pesquisa 

nos EUA.  
Há muitos anos a candidata vem se interessando por uma bolsa de estudos 
nos Estados Unidos. Em 1939, obteve uma bolsa de estudos para a 
Universidade de Columbia; não pôde, entretanto, partir, por causa da guerra. 
No ano passado (1945) recebeu uma bolsa de estudos concedida pela 
Fundação Rockfeller. Precisou ainda adiar a viagem em virtude dos 
trabalhos que a retiveram no Brasil290.   
 

Em seu já clássico “O pensamento histórico no Brasil nos últimos cinquenta anos”, em 

extensa resenha panorâmica da historiografia brasileira dos últimos cinquenta anos, Sérgio 

Buarque de Holanda deu grande ênfase aos trabalhos de Capistrano de Abreu, como marco 

                                                           
288 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Sobre o Colloquium. In: COSTA, Marcos (org.). Escritos coligidos, 1950-
1979. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo; Editora UNESP, 2011, p. 55. 
289 Idem. 
290 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 3. 
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para uma nova abordagem das questões históricas, aproximando-o de Marc Bloch, passando 

pela contribuição de Afonso Taunay e outros historiadores sobre a ocupação das terras 

brasileiras. Destacou também “Casa-Grande & Senzala” e “Nordeste” de Gilberto Freyre, na 

utilização da noção de cultura distinguindo-o dos estudos de Oliveira Vianna com seu 

determinismo biológico em substituição a um determinismo geográfico que identificou em 

Capistrano. Também perpassou pelos estudos que denominou de “formação”, como os de 

Caio Prado Júnior, que não podem ser considerados, strictu sensu, como historiográficos. 

Tratou também dos estudos de Histórica Econômica, como os de Roberto Simonsen, Afonso 

Taunay e Pandiá Calógeras. “E em São Paulo a sra. A. P. Canabrava, apoiando-se em recursos 

da historiografia moderna, tem abordado várias questões relacionadas ao comércio colonial, 

especialmente ao comércio de contrabando com o Prata, e à lavoura açucareira no norte do 

Brasil e nas Antilhas”291. Aqui, Sérgio Buarque está se referindo, respectivamente, às teses de 

doutoramento e ao citado concurso de História da Civilização Americana de Alice. Por fim, 

identificou na vinda de professores franceses ao Brasil, como Jean Gagé e Fernand Braudel 

em São Paulo e Henri Hauser e Eugène Albertini no Rio de Janeiro, um novo momento nos 

estudos historiográficos que estariam começando a render frutos.  

Em “Portugueses na América”, Sérgio Buarque de Holanda tratou da questão de que 

os portugueses habitantes de terras da Coroa de Castela, e notadamente no período da 

unificação das duas coroas, eram todos tratados por judeus. A tese de doutoramento de Alice 

foi mencionada como mais um dos estudos que trataram da presença de portugueses em terras 

de Castela. “Alguns teriam ido do Brasil, e no estudo dedicado por A. P. Canabrava ao 

Comércio português no Rio da Prata, entre 1580 e 1640, apontam-se vários nomes de pessoas 

estabelecidas em Lima, Tucumã ou Cuzco, de que há menção nas denunciações da Bahia e 

Pernambuco”292. Se em todos estes três artigos Alice Canabrava foi mencionada apenas 

pontualmente, “História Econômica”, publicado em 1952 no Diário Carioca, foi todo 

dedicado a ela. O trabalho mais comentado por Sérgio nesse artigo sobre História Econômica 

foi exatamente sua tese para a Cadeira de História da Civilização Americana.  
Da leitura dessa obra, apoiada numa impressionante bibliografia de 
impressos, além de copioso material manuscrito obtido de instituições como 
a Library of Congress de Washington ou a biblioteca da American Jewish 
Association de Nova York, sem falar nos arquivos brasileiros, e que 

                                                           
291 HOLANDA, Sérgio Buarque de. O pensamento histórico nos últimos 50 anos. In: MONTEIRO, Pedro Meira; 
EUGÊNIO, João Kennedy (orgs.). Sérgio Buarque de Holanda: perspectivas. Campinas: Editora UniCamp; Rio 
de Janeiro: EdUERJ, 2008, p. 614. 
292 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Portugueses na América. In: COSTA, op. cit., 2011, p. 279. 
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representam um trabalho em muitos pontos sem antecedentes e 
verdadeiramente sem modelo em nossa literatura histórica [...]293. 

 
Além de comentar as fontes utilizadas por Alice, Sérgio Buarque apontou para o 

ineditismo do trabalho. As duas principais fontes utilizadas por Alice Canabrava nesta tese 

foram as obras de Jean Baptiste Labat “Nouveau Voyage aux Isles de l’Amérique” e de André 

João Andreoni, o Antonil, “Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas”. Alice 

tratou essas duas obras por crônicas.  

Os cronistas preocuparam-se principalmente com os problemas relacionados 
com o processo da feitura do açúcar. Os mais valiosos textos de toda a 
literatura histórica da primeira metade do século XVIII sobre a manufatura 
açucareira na América, são os de Labat e o de Andreoni. A obra do 
missionário dominicano Jean Baptiste Labat, escrita nos primeiros anos do 
século XVIII, (Nouveau Voyage aux Isles de l’Amérique) é o mais completo 
tratado sobre o assunto da lavra dos cronistas da América. Vem, em seguida, 
a obra do jesuíta português André João Andreoni (Cultura e Opulência do 
Brazil por suas drogas e minas), mais sintética, composta pouco antes de 
1710. [...] Estas obras revelam-se textos básicos para qualquer trabalho 
histórico sobre as condições da produção nos engenhos294. 
 

A importância da obra de Antonil nessa tese de Alice P. Canabrava foi fundamental, 

uma vez que serviu de inspiração para sua elaboração.  
No caso do Açúcar nas Antilhas, creio que a grande inspiração veio do 
estudo que havia feito para elaborar o prefácio da obra do Antonil. Na 
Biblioteca Nacional pude ler os grandes autores que descreviam a faina do 
preparo do açúcar. Consultei, também, muitos profissionais dos ofícios para 
entender uma série de termos técnicos utilizados295. 
 

Destarte o fato de ter iniciado a preparação do prefácio para o livro de Antonil antes de 

1946, este somente foi publicado em 1967, por isso trataremos dele no próximo capítulo, uma 

vez que Alice Canabrava já estava em outro lugar, na FCEA. 

Alice considerou esta obra de Antonil como depoimento296. Ela, desta feita, não 

diferenciou a crônica do depoimento. Dos 10 capítulos de sua tese, em cinco fez referência à 

obra de Antonil. A maioria das inúmeras referências à obra do jesuíta foram utilizadas por 

Canabrava para comparar as várias instâncias da produção do açúcar nas Antilhas e no Brasil, 

ou para complementar informações sobre as Antilhas. No capítulo 3, “A Lavoura Canavieira”, 

no tópico “A técnica da lavoura”, Alice comparou um aspecto do processo de trabalho com a 

terra nas Antilhas com o Brasil. “A longa subsistência do processo da queimada e a 

                                                           
293 HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Econômica. In: COSTA, Marcos (org.). Para uma nova História. 
São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 138. 
294 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 13-14. 
295 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 159. 
296 CANABRAVA, Alice Piffer. João Antonio Andreoni e sua obra. In: ANTONIL, André João. Cultura e 
Opulência do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967, p. 30. 
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multiplicidade de suas aplicações, generalizadas também no Brasil [...]”297. A exceção a esta 

“regra” encontramos no longo e ilustrado capítulo 4, “O Equipamento dos Engenhos”, onde 

Antonil foi utilizado para complementar as informações do viajante-naturalista Marcgrave 

sobre a máquina de moer cana com seus tambores. “As indicações de Marcgrave, completadas 

com as de Antonil e Koster [...]”298. Aliás, todo esse capítulo sobre as técnicas do engenho nas 

Antilhas e sua comparação com o Nordeste brasileiro foi baseado em relatos de viajantes-

naturalistas, na obra de Antonil e na obra de Labat. Deste último, Alice retirou ilustrações do 

equipamento do engenho para explicitar melhor seu funcionamento299. As outras ilustrações 

foram extraídas de relatos de viajantes-naturalistas como Gaspar Barleu e seu “História dos 

Feitos recentemente praticados durante 8 anos no Brasil e noutras partes sob o Governo do 

Ilustríssimo João Maurício Conde de Nassau etc”; Guilielmi Pisonis e Marcgraf com 

“Historia naturalis Brasiliae”; Jean Baptiste Du Tertre com o seu “Histoire Générale des 

Antilles habitées par les français” e Chambom com “Le commerce de l’Amérique par 

Marseille ou explication des  Lettres-Patent du Roi, portant reglement sur le commerce qui ce 

fait de Marseille aux Isles Françaises de l’Amérique”. 

No prefácio da tese, Alice, ao mencionar as discussões em torno das motivações para a 

crise da produção açucareira no Brasil, citou os novos estudos de Roberto Simonsen300 e seu 

“História Econômica do Brasil (1500-1820)”, publicado em 1937, também utilizado em sua 

tese de doutoramento de 1942. “Modernamente, outros pesquisadores chamaram a atenção 

para a política colonial das novas potências produtoras no século XVIII, que deram 

preferência ao açúcar de suas possessões”301. Alice tomou contato com a obra de Roberto 

Simonsen, certamente nas aulas com Afonso Taunay em História da Civilização Brasileira, 

uma vez que em seu texto quando de sua chegada à FFCL da USP em 1934 para assumir a 

Cátedra, mencionou a importância dos estudos de Simonsen em História Econômica. “No 
                                                           
297 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 78. Tivemos ainda a comparação de vários aspectos da estrutura produtiva 
nas Antilhas e no Brasil nas páginas 90-91, 117-118, 119, 126, 128, 135, 137-138, 140-141, 144, 158, 160-161, 
164-165, 211-212.  
298 Idem, p. 118. 
299 Idem, p. 121, 124, 126, 127 e 129. 
300 Roberto Cochrane Simonsen (1889-1948) engenheiro politécnico, fundador do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (CIESP) que mais tarde daria origem à atual Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP) e também da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (ELSP) em 1933. Sobre o 
conjunto de sua obra como um todo, há, em sua recorrente afirmação da necessidade de estudar o meio, um certo 
determinismo geográfico expresso em diversas passagens de suas obras. A representação da sociedade como 
organismo vivo filia-o a uma concepção de Ciência ligada ao Evolucionismo. Criticando o livre-câmbio e o 
liberalismo, utilizava ideias darwinistas, entre outros argumentos, para a defesa de uma intervenção moderada do 
Estado na vida econômica. Cf. MAZA, Fábio. O idealismo prático de Roberto Simonsen. Ciência, Tecnologia e 
Indústria na construção da Nação. 2002. 257 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História Social) – 
FFLCH/USP. São Paulo, 2002, p. 6. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-
02092004-171746/pt-br.php>. Acessado em 14/12/2013.  
301 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 14. 
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presente ano, deu o Dr. Roberto Simonsen a lume uma série de ensaios excelentes, deduzindo 

em capítulos fortemente documentados e argutamente apresentados, conclusões originais e 

abundantes sobre a história econômica do Brasil [...]302.  

Essa obra de Roberto Simonsen tratou de reunir suas aulas à frente da primeira 

Cadeira de História Econômica no e do Brasil, na Escola Livre de Sociologia e Política de São 

Paulo (ELSP), fundada por ele e outros membros da sociedade paulistana em 1933303.  

[...] a História Econômica do Brasil de Roberto Simonsen teve uma acolhida 
muito favorável, chegando a fazer grande sucesso. E isso não se deveu 
apenas ao fato de ter sido a primeira obra do gênero no Brasil, dotada de 
tamanha envergadura e abrangência, mas também – e talvez principalmente 
– pelos dados estatísticos que reuniu, mediante os quais inspirou outros 
autores a seguir seus passos, ou estimulando-os a se contrapor a ela304.  
 

Alice Canabrava também comentou este livro de Simonsen no conjunto das obras de 

síntese da História Econômica brasileira. “[...] encontramos nesta obra o empenho de firmar 

critérios de exatidão com recurso aos elementos quantitativos, quanto aos fenômenos 

econômicos e monetários”305. Não por acaso, em sua tese que lhe conferiu o título de livre-

docência, Alice se utilizou da obra de Simonsen exatamente para extrair dados306 e na 

conversão de moedas. “Adotando-se o valor de 3$555 para a libra esterlina, estabelecido por 

Simonsen para todo o período que estudamos”307.  

Retomando o artigo de Sérgio Buarque de Holanda acerca da História Econômica, 

publicado em 1952, podemos ter uma ideia da ampla e favorável recepção dessa tese de Alice.  
Embora só exista na centena, ou pouco mais, de exemplares mimeografados 
que se destinaram expressamente ao concurso, a repercussão alcançada pelo 
estudo do açúcar antilhano, justamente nos meios onde se poderiam discutir 
com melhores recursos seus dados e conclusões, fala bem em favor do 
tirocínio de quem o redigiu. É característica a admiração e surpresa que pôde 
merecer de historiadores tão autorizados como o norte-americano Lewis 
Hanke, por exemplo, ou o professor Boxer, da Universidade de Londres, ou 
ainda um Fernand Braudel, do Colégio de França308. 
 

                                                           
302 TAUNAY, op. cit., 1937, p. 125. 
303 A fundação da ELSP em São Paulo está no mesmo bojo de criação da FFCL da USP, por 104 membros, 
sendo 50 deles engenheiros e nomes como Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Paulo Prado, Alcântara Machado. 
Contudo, a ELSP apresentava um caráter mais pragmático, de ciência aplicada. Foi criada com objetivos bem 
determinados. Para seus fundadores, ela visava a formação de uma elite sob a égide das ciências, destinada aos 
negócios públicos e privados. Cf. MAZA, op. cit., 2002, p. 44. 
304 SZMRECSÁNYI, Tamás. Retomando a questão do início da historiografia econômica no Brasil. Nova 
Economia. Belo Horizonte, v. 14, n. 1, 2004, p. 17. Disponível em: 
<http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/novaeconomia/article/view/423/421>. Acessado em 14/12/2013. 
305 CANABRAVA, op. cit., 1972, p. 8. 
306 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 102 e p. 189. 
307 Idem, p. 222. 
308 HOLANDA, op. cit., 2004, p. 137-138. 
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O historiador estadunidense Lewis Hanke em seu balanço acerca dos estudos sobre a 

presença portuguesa na América espanhola, não teve como ignorar o estudo de Alice 

Canabrava. “The researches of Charles R. Boxer and Alice P. Canabrava, and others makes 

unnecessary further attention here to the large and illegal trade between Peru and Brazil”309. 

Inclusive Alice Canabrava e Lewis Hanke tornaram-se colegas. Em uma ocasião, Lewis 

Hanke recomendou um colega que iria a São Paulo à Alice, e também se recordou da visita 

prazerosa e de como foi bem acolhido por Alice e seus colegas. “[...] By means of this letter I 

take pleasure in introducing Professor and Mrs. Denis Mack-Smith who will be visiting São 

Paulo for a few days early in April. […] I still preserve a green memory of my visit with you 

and your friends last summer”310. 

Não conseguimos localizar o texto em que Charles Boxer fez menção à obra de Alice 

Canabrava. Contudo, encontramos uma resenha desta sua tese publicada nos Annales de 

autoria do historiador português Vitorino Magalhães Godinho. Afirmou tratar-se de um 

estudo extremamente rico e na concepção histórica compreendida pelos membros dos 

Annales.  
Mais il n'est pas possible de résumer l'étude extrêmement riche, bien étayée 
et toujours vivante d'Alice Piffer Canabrava. C'est vraiment de l'histoire au 
sens où nous l'entendons aux Annales: totale, humaine. Ici nous avons affaire 
à des groupes humains dont le milieu géographique nous a été présenté — et 
nous prenons une connaissance claire et minutieuse des techniques agricole, 
industrielles et commerciales311. 
 

Sérgio Buarque, nesse comentário, instaurou como sinônimo de História Econômica o 

nome de Alice Piffer Canabrava. Sobre sua tese de doutoramento Sérgio Buarque de Holanda 

afirmou: “Contrariando a tendência tão generalizada entre nós, para encarar o influxo luso-

brasileiro, sobre as regiões platinas, unicamente do ângulo das campanhas militares ou das 

relações políticas e diplomáticas, esta obra de estreante já é, pela sua originalidade e 

segurança, uma obra de mestre”312. 

                                                           
309 HANKE, Lewis. The portuguese in Spanish America, with special reference to the Villa Imperial de Potosí. 
Revista de Historia de América. Pan American Institute of Geography and History, n. 51, 1961, p. 16. 
Disponível em: 
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/20138392?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21103122392661>. 
Acessado em 14/12/2013. 
310 Carta de Lewis Hanke emitida da Universidade do Texas em Austin à Alice P. Canabrava em 26/03/1960, 
constante do acervo pessoal de Lúcia Carvalho. 
311 GODINHO, Vitorino Magalhães. Industrie et commerce Antillais. Sur le sucre des Antilles. Annales. 
Économie, Sociétés, Civilisations. Paris, n. 4, 1948. p. 544. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1948_num_3_4_2379>. Acessado 
em 14/12/2013. 
312 HOLANDA, op. cit., 2004, p. 136. 
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Sendo assim, esperamos ter demonstrado que essa tese de Alice Canabrava havia lhe 

garantido o ingresso na cátedra de História da Civilização Americana vis a vis sua recepção 

nacional e internacional. Contudo, conforme foi lembrado por Olga Pantaleão, às mulheres 

tudo era permitido, “menos a Cátedra!”. Desta feita, mesmo tendo atingido as maiores notas, 

inclusive com o aval de Sérgio Buarque de Holanda, uma vez que as notas por ele atribuídas à 

sua tese foram maiores que as notas atribuídas a Astrogildo Rodrigues de Melo, Alice Piffer 

Canabrava foi preterida para a Cadeira, ocasião pela qual lhe foi conferido o título de livre-

docente313.  

No ano de 1946, porém, foi fundada a Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas (FCEA). Alice ingressou na recém-criada FCEA através de nomeação por 

indicação do então diretor da instituição, José Reis, ao reitor da USP. 
Tenho a honra de propor à Vossa Magnificência a nomeação de Da. ALICE 
PIFFER CANABRAVA para exercer cargo de Técnico de Administração, 
padrão N, da tabela II da Parte Permanente do Quadro do Ensino, criado pelo 
Decreto-lei n.� 15 604, de 11 de Fevereiro de 1946, e lotado no Instituto de 
Administração, desta Faculdade, onde a interessada irá realizar trabalhos de 
investigação e pesquisa relativos à história da administração314. 
 

Após todo o tramite burocrático junto ao interventor federal no Estado de São Paulo, 

Alice Canabrava foi nomeada para o setor de História do Instituto de Administração da 

FCEA, anexo à Cadeira de Ciências da Administração. Sua função está descrita claramente no 

excerto de ofício transcrito acima: realizar pesquisas em História da Administração. Contudo, 

o “trauma do concurso” permaneceria, e Alice Canabrava tomava atitudes ativas para que 

outras mulheres não mais sofressem com a interdição masculina. Em longa carta endereçada a 

Francisco Iglésias, datada de 17/06/1967, Alice Canabrava fez menção ao concurso de Paula 

Beiguelman para a Cadeira de Ciência Política da FFCL da USP, ocorrido no mesmo mês de 

Junho daquele mesmo ano. Somente aceitou participar com o fito de que Florestan Fernandes 

não conseguisse, como pretendia, colocar um de seus assistentes no posto, em detrimento de 

Paula.  
No caso particular do concurso da Paula, eu aceitei pela grande amizade e 
admiração que tenho pela Paula. Como tive oportunidade de dizer a ela, 
quando insistiu comigo pela aceitação (o meu primeiro gesto é recusar logo), 
eu me via impelida a aceitar a indicação, como uma imposição de amor, a 
que eu não podia fugir. Parecia-me também (o que eu não disse a ela), que 

                                                           
313 O regulamento do concurso firmava que os candidatos aprovados com notas superiores à 7 seriam agraciados 
com o título de livre-docente. Assim, Odilon Araujo Grellet e Alice Piffer Canabrava saíram do concurso com o 
título de livre-docência. Contudo, se observarmos as notas por nós calculadas, contataremos que a média geral 
final de Grellet foi de 6,95, o que não lhe garantia tal título. 
314 Processo 46.1.7832.1.7 (Arquivo da Reitoria da USP: nomeação de Alice Piffer Canabrava à FCEA, 1946). 
Ofício n. 58. 
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seria omissão imperdoável de minha parte se eu não participasse do concurso 
para defender a Paula, sabendo que o Florestan Fernandes forçou sua própria 
participação na banca com o propósito de dificultar o mais possível o 
caminho de nossa amiga, para colocar na cadeira de Política um dos dois de 
seus assistentes: Fernando Henrique ou Octavio Ianni315. 

 

No próximo capítulo, veremos como este novo lugar ocupado por Alice compôs a sua 

Escrita da História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
315 Carta constante no acervo do IMS: FI-C-CP (078), p. 4. 
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Capítulo 2 

Um novo lugar: a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da 

Universidade de São Paulo e a escrita da História de Alice Piffer Canabrava 

 

“A imagem do historiador, divulgada nas 
caricaturas de Capistrano de Abreu, falecido 
em 1924 – um estudioso arcado pelo peso dos 
anos, as lentes grossas a denunciar-lhe a 
miopia, os olhos sempre voltados para os 
velhos papéis, indiferente ao mundo que o 
cerca – é um esteriótipo inteiramente falso”316. 
 

Neste capítulo, continuamos com o mote central de nosso trabalho, no sentido de 

buscar compreender as práticas escruturísticas de Alice Piffer Canabrava, privilegiando os 

lugares por ela ocupados, bem como suas relações de sociabilidade. Tomando como locus 

privilegiado a FCEA da USP, demonstramos parte de seu percurso intelectual após os 

imbróglios do concurso de 1946, destacando sua brilhante e vitoriosa trajetória após a 

aprovação no concurso para a Cadeira X – História Econômica Geral e do Brasil – da FCEA 

da USP em 1951 e analisando vários aspectos dessa tese no que tange à sua apreciação por 

Afonso Taunay, Sérgio Buarque de Holanda e o economista Paul Hugon. Para tanto, 

privilegiamos como fonte o Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 

da USP, bem como o processo do concurso para provimento da Cadeira X daquela Faculdade. 

Este percurso encontra-se sistematizado através do item 2.1, O Desenvolvimento da Cultura 

do Algodão na Província de São Paulo (1861-1875) e o “bilhete de Loteria”. 

No item 2.2, Varnhagen, Von Martius, Capistrano de Abreu e Antonil sob o escrutínio 

de Alice Pìffer Canabrava trataremos dos comentários historiográficos de Alice Canabrava às 

obras de Von Martius, Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, 

Capistrano de Abreu e de Antonil. Com isso, pretendemos demonstrar que estes comentários 

e, portanto, sua escrita da História, já realizados quando Alice era catedrática da FCEA da 

USP, trazem traços tanto de sua formação na FFCL, quanto elementos oriundos de sua 

atuação na FCEA em um maior contato com as Ciências Econômicas. Além disso, quisemos 

também destacar uma fonte muito utilizada por ela: o relato de viagem e como sua 

mobilização se deu diante dos usos até então empreendidos na historiografia brasileira. A 

partir de sua entrada na FCEA da USP, podemos notar, como depreendido da epígrafe acima, 

                                                           
316 CANABRAVA, Alice Piffer. História e Economia. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 273. 
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um caráter mais “prático” para o ofício de historiador, preocupado também com os problemas 

do desenvolvimento. 

 

2.1 O Desenvolvimento da Cultura do Algodão na Província de São Paulo (1861-

1875) e o “bilhete de Loteria”317 

 

A fundação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (FCEA) da USP 

deu-se em 1946 através do decreto-lei estadual n� 15.601 de 26 de Janeiro de 1946318. Em 

texto de abertura da edição comemorativa dos 35 anos da FCEA, em dois volumes 

coordenados e organizados por Alice Canabrava, nossa historiadora percorreu as motivações 

sócio-econômicas que levaram à criação das Faculdades de Ciências Econômicas no Brasil na 

década de 1940.  
Fatores diversos explicam a nova perspectiva: a complexidade crescente da 
economia brasileira, os problemas advindos da depressão e do conflito 
mundial e, com especial relevância, os objetivos do novo governo, com sua 
preocupação nacionalista e populista, atento às realidades econômicas e 
sociais, e sua tendência crescente de inferir na atividade econômica do país. 
Tornava-se imperativo o trabalho das assessorias com funções específicas 
para elaborar estudos sobre setores da economia brasileira e problemas 
gerais referentes, como lastro à tomada de decisões no setor público. Neste, 
em consequência, vão se refletir, em primeira fase, as mudanças que se 
operam a nível de governo e da sociedade de modo geral, antes de se 
projetarem, em fase posterior, nas funções de assessoramento da empresa 
privada319. 
 

Alice Canabrava estava se referindo às transformações pelas quais passava a economia 

e sociedade brasileiras após os anos 1930, em decorrência, marcadamente, dos incidentes 

ocasionados pela I Grande Guerra e pela Grande Crise Econômica Mundial iniciada em 1929. 

O primeiro evento dirimiu o valor das exportações do café brasileiro, conduzindo ao 

esfacelamento do modelo agrário-exportador e ao mesmo tempo restringindo as 

                                                           
317 Publiquei um estudo sobre essa tese de cátedra de Alice Canabrava, ver: ERBERELI JÚNIOR, Otávio. Alice 
Piffer Canabrava e O Desenvolvimento da Cultura do Algodão na Província de São Paulo (1861-1875). Revista 
de Teoria da História. Goiânia, ano 4, n. 8, p. 35-64, 2012. Disponível em: 
<http://revistadeteoria.historia.ufg.br/uploads/114/original_Artigo_3__Erbereli_Junior.pdf>. Acessado em 
26/02/2014. 
318 Ver: Decreto-Lei n �15.601 de 26/01/1946: Dispõe sobre a instalação da Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas da Universidade de S. Paulo. In: CANABRAVA, Alice Piffer (org. coord.). História da 
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, 1946-1981. V. 1: A Instituição. São 
Paulo: FEA/USP, 1984, p. 380-384. A FCEA iniciou suas atividades com dois cursos: Ciências Econômicas e 
Ciências Contábeis e Atuariais.  
319 CANABRAVA, Alice Piffer. As condições sociais, econômicas e políticas da fundação. In: CANABRAVA, 
op. cit., 1984, p. 13. 
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importações320. Com isso, iniciou-se um processo forçado, que ficou conhecido como 

processo de Industrialização por Substituição de Importações (ISI) ainda em seu ponto mais 

simples, ou seja, de bens de consumo de baixa complexidade. O segundo evento foi o golpe 

final ao sistema agrário-exportador, intensificando o processo de ISI321. Ao lado deste 

processo de industrialização, tivemos também uma acentuada urbanização e imigração. Do 

ponto de vista interno, tivemos ainda a ampliação do mercado interno e a ascensão de Getúlio 

Vargas ao poder322. A diretriz econômica deste último foi marcada pelo que se convencionou 

denominar nacional-desenvolvimentismo, com uma intervenção do Estado na Economia, 

inclusive no setor produtivo, e do Planejamento Econômico323. Desta feita, à medida que a 

realidade econômica se tornava mais complexa, urgia a necessidade de profissionais 

capacitados a analisar a conjuntura e elaborar políticas econômicas de acordo com a ideologia 

governamental.  

Podemos perceber que os intentos que levaram à criação da FCEA foram bastante 

distintos daqueles que conduziram à criação da FFCL. Não à toa, Alice Canabrava fez questão 

de lembrar, a partir de sua experiência, a diferença que mais a marcou. “O ambiente da 

Faculdade de Economia era bem diferente do da Faculdade de Filosofia. Na Faculdade de 

Filosofia havia muitos “intelectualóides” que se diziam avançados, liberais, mas que, no 

fundo, eram extremamente preconceituosos para com a mulher”324. Alice Canabrava iniciou 

sua carreira na FCEA como pesquisadora. Quando ingressou no Instituto de Administração 

(IA) da FCEA em 1946 não foi para lecionar, mas sim para ser pesquisadora do setor de 

História daquele Instituto.  
A criação do Instituto de Administração, junto à Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas, foi inspirada pelo Prof. José Reis que, por 
três anos, dirigiu o DSP e que, com o deslocamento de órgãos e recursos 
dessa entidade para o âmbito da Universidade, esperava defender-se mais 
eficazmente contra o assédio de interesses em linha com o tradicional ethos 
patrimonialista325. 

                                                           
320 Para uma análise profunda das consequências da I Guerra Mundial sobre a Economia brasileira ver: 
FRITSCH, Winston. Apogeu e crise na primeira República: 1900-1930. In: ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A 
ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana , 1889-1989. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990, p. 
31-72. 
321 Para entender a posterior teorização e sistematização do modelo de substituição de importações ver: 
MANTEGA, Guido. O modelo de substituição de importações. In: MANTEGA, Guido. A Economia Política 
brasileira. 3º edição. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 77-133. 
322 Para as principais modificações estruturais da Economia brasileira da crise de 1930 até o final da II Guerra, 
ver: ABREU, Marcelo de Paiva. Crise, crescimento e modernização autoritária: 1930-1945. In: ABREU, op. cit., 
1990, p. 73-104. 
323 Para uma história da gestação do pensamento desenvolvimentista no Brasil ver: BIELSCHOWSKY, Ricardo. 
Pensamento Econômico Brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. 4º edição. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2000. 
324 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 163. 
325 NOGUEIRA, Oracy. O Instituto de Administração – IA (1ª Fase). In: CANABRAVA, op. cit., 1984, p. 214. 
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O IA foi criado a partir do Departamento do Serviço Público (DSP) do Estado de São 

Paulo. Sua criação se deu no bojo dos intentos de racionalização da administração pública no 

país, objetivando dirimir os comportamentos paternalista-patrimonialistas. Objetivava-se que 

o IA prestasse serviços de pesquisa ao DSP e a vários órgãos da Administração Pública em 

suas várias esferas e também à administração privada. Para tanto, vários de seus setores foram 

transferidos para o IA: biblioteca e seus bibliotecários; serviço de documentação; setores de 

fisiologia do trabalho, psicologia aplicada, organização, pesquisas sociais, orçamento, direito, 

administração de pessoal, administração pública e história. Sendo assim, eram 19 cargos de 

Técnico de Administração, para um dos quais Alice havia sido nomeada, um de Técnico de 

Documentação e um de Auxiliar de Documentação. A Revista de Administração, na qual 

Alice publicou vários artigos, também foi transferida do DSP para o IA326.  

Alice Canabrava permaneceu no IA por apenas um ano, uma vez que, conforme consta 

no Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, 1946-1947, nossa 

historiadora apareceu como professora da Cadeira X – História Econômica Geral e do Brasil – 

tendo por assistente, conforme quadro 7 de nosso anexo, Maria Celestina Teixeira Mendes 

Torres327 – aquela colega com a qual havia escrito seu primeiro artigo328 e que analisaremos 

com maior afinco no próximo capítulo, uma vez que o mesmo pode ser tomado como um 

estudo de Geografia Regional. 

 Alice Canabrava foi contratada após o desmembramento da Cadeira de Sociologia 

Econômica, História Econômica e Geografia Econômica em outras três Cadeiras, aprovado 

pelo Conselho Universitário em 07/01/1947. A Cadeira de Sociologia Econômica foi ocupada 

por José Ignácio Benevides de Rezende.  

Como o Conselho Universitário havia deliberado que as novas cadeiras da 
Faculdade fossem providas após exame dos “curricula vitae”, em caso de 
contrato, foram abertos editais de inscrição para as cadeiras novas: Ciência 
da Administração, Geografia Econômica e História Econômica – e 
realizados os concursos, tendo sido aprovados e contratados, pelo prazo de 3 
anos, a partir de 26 de agosto de 1947, respectivamente, os Profs. Mario 
Wagner Vieira da Cunha, Dirceu Lino de Mattos e Alice Piffer Canabrava329. 

                                                           
326 Estes são os artigos que Alice escreveu quando estava no IA na Revista de Administração: CANABRAVA, 
Alice Piffer. Tendência da bibliografia sobre a História Administrativa do Município. Revista de Administração. 
São Paulo, n. 1, p. 80-87, 1947.  CANABRAVA, Alice Piffer. A Evolução das posturas municipais de Sant´Ana 
de Parnaíba, 1829-1867. Revista de Administração. São Paulo, n. 9, p. 34-62, 1949. CANABRAVA, Alice 
Piffer; CUNHA, Mário Wagner Vieira da. A Administração Municipal de Sant´Ana de Parnaíba nos anos de 
1829-1867. Revista de Administração. São Paulo: Instituto de Administração, ns. 11-12, p. 3-83, 1949. 
327 Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948, p. 15. 
328 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938. 
329 Histórico da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (incluindo o Instituto de Administração). 
In: Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948, p. 133. 
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O ofício de nomeação de Alice para o IA da FCEA pelo interventor federal data de 27 

de Agosto de 1946. Um dia antes de completar um ano no cargo, Alice já se transferia para a 

FCEA, assumindo a Cadeira de História Econômica. “Quando saí da Faculdade de Filosofia, 

primeiro fui para o Instituto de Administração, dirigido por José Reis. Lá eu fiquei durante 

um ano e logo após transferi-me para a Faculdade de Economia”330. Desta feita, Alice 

Canabrava iniciou suas atividades docentes na FCEA à frente da Cadeira X de História 

Econômica no ano de 1948. Dentre as realizações do setor de História do IA das quais Alice 

Canabrava provavelmente participou, encontramos duas: “histórico da aplicação do imposto 

territorial urbano na cidade de São Paulo” e “as despesas dos municípios com a educação”331.  

No primeiro programa da Cadeira para o ano de 1948, podemos perceber uma 

perspectiva de longo curso, onde Alice tratou da “História Econômica do Brasil, 1500-1914”, 

dividido em dois períodos: “O período 1500-1808”, onde tratou dos três ciclos econômicos do 

período colonial: pau-brasil, cana de açúcar e mineração. E também de questões monetárias e 

de comércio. No segundo período, “o período 1808-1914”, Alice abordou o que denominou 

de “libertação econômica”, industrialização, bancos, finanças, moeda e também “a revolução 

dos transportes”, certamente referindo-se à ferrovia. Também ministrou um curso sobre 

“História Econômica da Europa, 1760-1914”, tratando de aspectos das economias da 

Alemanha, França e Inglaterra. Além destes dois cursos, Alice Canabrava também ministrou o 

que denominou de “cursos especiais”. Um, que refletia bem sua área de formação, 

denominava-se “Aspectos da evolução econômica da América Espanhola nos séculos XIX e 

XX”, onde tratou de vários aspectos econômicos do mundo hispano-americano, como a 

industrialização, o sistema financeiro, os transportes, as relações interamericanas etc. O 

segundo curso especial para o ano de 1948 seria sobre “o mundo contemporâneo no período 

entre as duas guerras mundiais (1914-39)”, onde tratou das causas e consequências da I 

Guerra Mundial e dos problemas decorrentes da reestruturação das economias diretamente 

afetadas pelo conflito, além das novas formas de organização econômica, certamente tratando 

da URSS. Podemos perceber aqui que, para Alice Canabrava, a História não deveria somente 

tratar de um passado minimamente remoto, mas também do que hoje convencionamos chamar 

de uma História do Tempo Presente332. Sua verve de historiadora com forte formação 

                                                           
330 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 163. 
331 Histórico da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (incluindo o Instituto de Administração). 
In: Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948, p. 135. 
332 Sobre este campo historiográfico ver: FERREIRA, Marieta de Moraes. História do Tempo Presente: desafios. 
Cultura Vozes. Petrópolis, v. 94, n. 3, p. 111-124, 2000. Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/517.pdf>. Acessado em 24/02/2014. A noção de tempo presente 
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geográfica – como veremos no próximo capítulo – se manifestava também através de seu 

último curso especial oferecido, que tratou de “análise e comentário de textos históricos, 

mapas e gráficos referentes à história econômica do Brasil”333. 

Alice P. Canabrava continuou à frente da Cadeira de História Econômica durante os 

anos de 1949-1950, quando se extinguiu seu contrato. No ano de 1951 foi lançado edital para 

preenchimento desta Cátedra em caráter efetivo. Alice Piffer Canabrava foi a única candidata 

inscrita. Sendo assim,  
[...] às 14 horas do dia 7 de novembro de 1951, na sala vinte e um da 
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de 
São Paulo, presentes os componentes da Comissão Examinadora, 
professores J. J. Cardoso de Mello Neto, Theotonio M. Monteiro de Barros 
Filho, Paul Hugon, Afonso Escragnole Taunay e Sérgio Buarque de 
Hollanda, foram iniciados os trabalhos do concurso334. 
 

De acordo com o regulamento do concurso foi eleito para presidir a banca 

examinadora o professor José Joaquim Cardoso de Mello Neto (1883-1965)335, que lecionava 

Economia Política na Faculdade de Direito do largo São Francisco. Sua noção de Ciência 

Econômica se inseria na II vertente de concepções de Economia Política elaborada por Alice 

Canabrava.  

A segunda e a terceira vertentes, desenvolvidas nas Faculdades de Direito e 
de Engenharia, ligam-se precipuamente à preocupação das elites com 
respeito ao Estado Nacional, cuja estrutura jurídica se elaborava com os 
sucessivos códigos, ao longo do Império e dos primeiros anos da República, 
ao mesmo tempo em que, ao expandir-se o povoamento e a exploração do 
território, ganhava maior importância o conhecimento do meio físico e suas 
potencialidades, a requerer qualificação técnica336.  
 

Alice Canabrava dividiu as noções de Economia Política em quatro vertentes antes da 

criação das Faculdades de Ciências Econômicas: as ligadas às Aulas de Comércio; às 

Faculdades de Direito; às Faculdades de Engenharia e às Faculdades de Filosofia. Certamente 

na formulação destas quatro vertentes Alice Canabrava inspirou-se na análise de Paul Hugon 

em seu texto de 1943 que, dentre outras questões, tratou também do ensino de Economia 

                                                                                                                                                                                     
também tem sido pensada a partir das questões que envolvem a construção da memória. Ver: MOTTA, Márcia 
Maria Menendes. História, memória e tempo presente. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo 
(orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 21-36. 
333 Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948, p. 160. 
334 Esta ata do concurso de cátedra de Alice Piffer Canabrava encontra-se no processo número 51.1.12250.1.8 
(Arquivo da Reitoria da Universidade de São Paulo). 
335 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tendo sido seu diretor entre 1941 e 
1942. Foi também governador do Estado de São Paulo em 1937. Ver: 
<http://www.direito.usp.br/faculdade/diretores/index_faculdade_diretor_21.php>. Acessado em 26/12/2013. 
336 CANABRAVA, op. cit., 1984, p. 23. 
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Política nas Faculdades de Direito, Engenharia e Filosofia, Ciências e Letras337. A concepção 

de Economia Política de Mello Neto ainda estava presa à concepção de que a Ciência 

Econômica servia para fornecer à sociedade uma estrutura jurídico-política e não para 

resolver e enfrentar os problemas econômicos de forma técnica.  

Theotonio Maurício Monteiro de Barros Filho (1901-1974)338, na ocasião do concurso, 

exercia as funções de Catedrático da Cadeira de Ciência das Finanças e de diretor da FCEA. 

Paul Hugon339, nessa ocasião, ocupava a Cadeira III de Economia Política, Finanças e 

História das Doutrinas Econômicas da VI subseção de Ciências Sociais e Políticas da II seção 

de Ciências da FFCL da USP e desde a criação da FCEA ocupava também a Cadeira XIX de 

Economia Política e História das Doutrinas Econômicas.  

No dia 08/11/1951, às 14:00 horas, foi realizada a prova escrita. Os pontos da prova 

foram os seguintes: 1) Consequências da “Revolução Industrial” sobre a evolução da 

economia brasileira; 2) Consequências econômicas da extinção do tráfico e da abolição; 3) A 

influência do café na economia brasileira; 4) Efeitos da transferência da corte portuguesa 

sobre a economia nacional; 5) A política colonial portuguesa e suas consequências sobre a 

economia brasileira; 6) A imigração e a economia brasileira do século XIX; 7) A influência 

das ferrovias sobre a economia brasileira; 8) Persistência da economia colonial e sua 

influência na evolução da economia nacional no século XIX; 9) Livre-cambismo e 

protecionismo na economia brasileira do século XIX; 10) Expansão industrial da Europa 
                                                           
337 HUGON, Paul. Orientação e Organização dos Estudos Econômicos. In: Anuário da Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da 
Universidade de São Paulo, 1948, p. 41-42. 
338 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo. Deputado Federal à 
Assembléia Nacional Constituinte, 1933-1934. Deputado Federal à Assembléia Legislativa, 1934-1937. Livre 
docente da Cadeira de Legislação Social da Faculdade de Direito de São Paulo. Professor Catedrático de Ciência 
das Finanças da mesma Faculdade. Diretor do Departamento de Assistência Social do Estado de São Paulo. 
Secretário de Estado para os Negócios da Educação e Saúde Pública do Estado de São Paulo. Secretário Interino 
da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Consultor Técnico do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil. Assessor da Presidência da Associação Comercial de São Paulo e da Diretoria da Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo. Autor de “Justiça do Trabalho” e “As taxas e seus principais problemas teóricos”. Cf. 
Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948, p. 24-25. 
339 Doutor em Direito – Prof. contratado da cadeira de Economia Política e História das Doutrinas Econômicas 
de 1/1/39 até a presente data. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, 1953, p. 40. 
A produção de Paul Hugon é extremamente vasta. Até 1949 publicou os livros: “Elementos de História das 
Doutrinas Econômicas”; “História das Doutrinas Econômicas”; “O Imposto – Teoria moderna e principais 
sistemas (inclusive o sistema de tributação brasileiro)”; “Les Doctrines Economiques”. Entre seus estudos 
constam: “Orientação e organização dos estudos econômicos. relatório no I Congresso de Economia Política”; 
“Diversité et equilibre, bases et garanties de la puissance économique française”; “O sistema tributário do Brasil: 
o problema da distribuição”; “Importance économique des bourses de valeurs”; “O sistema tributário do Brasil: o 
problema da produtividade fiscal”; “O sistema tributário do Brasil: o problema da justiça fiscal”; 
“Neoliberalismo Econômico”; “A moeda e a economia em sua circulação”. Publicou também os seguintes 
artigos: “A evolução da indústria brasileira”; “Na busca de um equilíbrio econômico”; “Reflexões sobre a 
tributação brasileira”; “Banco e crédito no Brasil” e “Interesse e dificuldade do estudo econômico”. Cf. Anuário 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1939-1949, volume II, 1953, p. 433-434. 
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Ocidental do século XIX e suas consequências sobre a economia brasileira. O ponto sorteado 

por Alice foi o de número 5, conforme o programa da Cadeira aprovado pelo Conselho 

Universitário. A prova escrita iniciou-se às 15:15 horas e foi entregue por Alice às 19:15 

horas340. Obviamente Alice Canabrava não teria nenhuma dificuldade com qualquer um dos 

pontos da prova, uma vez que ela mesma havia formulado o programa da Cadeira341.  

Quanto à prova prática, foi deliberado, segundo a possibilidade disposta no regimento 

do concurso, que Alice Canabrava seria dispensada da mesma, devendo a candidata 

comparecer no dia 09/11/1951 às 14:00 horas para a realização da defesa de tese. Iniciada a 

arguição da tese “O Desenvolvimento da Cultura do Algodão na Província de São Paulo 

(1861-1875)” houve um intervalo que durou das 17:00 horas às 17:35 horas. Às 18:45 horas a 

arguição se encerrou e os envelopes foram lacrados. Deliberou-se então que na segunda-feira, 

12/11/1951, às 9:00 horas, seria sorteado o ponto para a prova didática342.  

Na data e horário supracitados, Alice Canabrava compareceu à sala 21 da FCEA, onde 

sorteou o ponto de número 9, dentre os 20 pontos constantes no programa didático da 

Cadeira. O ponto tratava de “A Imigração (até 1900): 1- a política imigratória do Governo; 2- 

O problema da distribuição da terra; 3- Os núcleos coloniais oficiais; 4- A colonização 

particular”343. Pelo fato de o sorteio do ponto ter sido efetuado às 10:00 horas, deliberou-se 

que a prova didática seria realizada no dia seguinte às 10:00 horas. Desta feita, às 10:25 horas 

do dia 13/11/1951, Alice Canabrava apresentou sua aula durante 55 minutos344. Logo após 

intervalo para descanso e, segundo o secretário da FCEA e relator da ata, “presentes a 

candidata e grande assistência”, deu-se a apuração do resultado final. Alice P. Canabrava 

recebeu as seguintes notas345 (Tabela 5): 

 

 

 

 

                                                           
340 Ata para provimento da Cadeira X – História Econômica Geral e do Brasil. Processo número 51.1.12250.1.8 
(Arquivo da Reitoria da Universidade de São Paulo), p. 2. A Cadeira X da FCEA, somente a partir de 1955 seria 
denominada Cadeira de História Econômica Geral e do Brasil. Cf. PINHO, Diva Benevides. O Departamento de 
Ciências Econômicas. In: CANABRAVA, op. cit., 1984, p. 58. 
341 Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1949-1950). São Paulo, Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1950, p. 75. 
342 Ata para provimento da Cadeira X – História Econômica Geral e do Brasil. Processo número 51.1.12250.1.8 
(Arquivo da Reitoria da Universidade de São Paulo), p. 3. 
343 Idem, p. 4. 
344 Idem, p. 5. 
345 Tabela elaborada a partir das notas constantes em Ata para provimento da Cadeira X – História Econômica 
Geral e do Brasil. Processo número 51.1.12250.1.8 (Arquivo da Reitoria da Universidade de São Paulo), p. 6. 
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Membros da 
banca 

Títulos Prova 
escrita 

Arguição sobre a 
tese 

Prova didática Média 

Cardozo de 
Mello Neto 

9 9 8 8 8,50 

Afonso E. 
Taunay 

10 9 9 9 9,25 

Paul Hugon 10 9 8 9 9,00 
Sergio B. 
Holanda 

10 8 8 9 8,75 

Theotônio M. 
Monteiro de 
Barros Filho 

9 7 8 9 8,25 

Média final geral=8,75 

 

A média final geral de Alice Canabrava foi superior a sete, 8,75, sendo a mesma 

aprovada e indicada para o provimento efetivo da Cadeira. Queremos chamar atenção aqui 

para as notas atribuídas à sua tese, especificamente por três membros da banca examinadora: 

Afonso Taunay, Paul Hugon e Sérgio Buarque de Holanda, uma vez que os outros dois 

membros da banca não eram afeitos à área de História e sua concepção de Ciência 

Econômica, como expusemos acima, ainda estava vinculada às Faculdades de Direito.  

No prefácio dessa sua tese de Cátedra, Alice Canabrava forneceu esclarecimento 

quanto ao recorte temporal.  

As datas que servem de limites cronológicos a este trabalho não representam 
marcos importantes na evolução econômica e social brasileira. Sua 
significação prende-se, estreitamente, ao desenvolvimento da cultura 
algodoeira em território paulista. Foram elas ditadas pelas circunstâncias do 
mercado internacional do algodão, as quais toda a história de seu 
desenvolvimento se encontra profundamente ligada346. 
 

Sendo assim, 1861 marcou o início das hostilidades da guerra civil nos EUA, pois 

Alice Canabrava compreendia que a cultura do algodão na Província de São Paulo teve como 

principal motivador os problemas de fornecimento de algodão dos EUA para a Europa. O ano 

de 1875 foi tomado por ela como baliza final de seu estudo, uma vez que esse foi o ano em 

que a produção algodoeira dos EUA atingiu níveis anteriores aos da guerra civil. Em suas 

reminiscências, Alice Canabrava rememorou-se acerca do modus operandi dessa sua tese. “O 

trabalho sobre o algodão, minha tese de cátedra, foi elaborado para averiguar em que medida 

o algodão fora uma opção para o café, em função da guerra de Secessão nos EUA. Essa 

pesquisa exigiu muito trabalho de arquivo e de jornal”347.   

                                                           
346 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 71-72. 
347 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 159. 
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Na bibliografia da referida tese, de fato encontramos um rol bastante grande de fontes 

em diversas tipologias. Alice classificou por “fontes primárias manuscritas” a “Coleção 

Documentos do Tempo do Império” constantes do Departamento do Arquivo do Estado em 

seus vários maços de várias localidades e que se trata do maior número de fontes utilizadas 

por nossa historiadora. Dentre as “fontes primárias impressas”, temos “jornais e periódicos”, 

como o segundo maior rol de fontes utilizadas. Em seguida, ainda na rubrica “fontes primárias 

impressas”, temos “Anais e Leis Provinciais”, “Relatórios do Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas”, “Relatórios dos Presidentes da Província de São Paulo”, 

“Relatório sobre os meios de comunicação”, “Relatórios e catálogos de exposições Nacionais 

e Internacionais”, “Documentário Municipal”, “Almanaques”, “Viagens”, “Memórias”, 

“Depoimentos sobre a situação da lavoura” e “Monografias sobre o algodão”. Por fim, um rol 

de “fontes secundárias”348. Observando esta tipologia de fontes, chegamos à seguinte 

constatação: qualquer tipo de escrito compreendido entre 1861 e 1875, ou seja, seu recorte 

temporal, foi classificado como fonte primária, exceto um artigo por ela utilizado e 

classificado como “memória”, publicado em 1903. Todas as fontes classificadas por ela como 

fontes secundárias, foram publicadas em período posterior a 1875, com exceção do livro 

“História de Sorocaba” do Pe. Luiz Castanho de Almeida, de 1851. 

De fato, os jornais foram muito utilizados por Alice e das mais diversas maneiras. 

Vários jornais do período estavam presentes: Correio Paulistano, A Província de São Paulo, 

Diário de São Paulo, A Lei, O Agricultor paulista, Gazeta de Campinas, O Estado de São 

Paulo, Ypanema – um jornal de Sorocaba – e o Anglo-Brazilian Times. Além das notícias 

presentes nestes jornais, Alice extraiu deles outras fontes, como as circulares do Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas às câmaras municipais, constantes nos jornais 

Província de São Paulo e Diário de São Paulo. Deste, que constituiu, juntamente com a 

Gazeta de Campinas, a segunda maior série de jornais utilizados por nossa historiadora, se 

estendendo de 1870 a 1876, também extraiu dados, como da notícia “A situação da Cultura do 

Algodão em nossa Província” de 4 de janeiro de 1873 e cartas, como as de Jean Jacques 

Aubertin, um dos mais importantes agentes incentivadores da cultura do algodão na Província 

e também encarregado da construção da ferrovia Santos-Jundiaí. O uso de cartas como fonte 

na historiografia brasileira sempre foi corrente, não se constituindo em inovação por Alice, 

pois, conforme afirmado por Angela de Castro Gomes, o que se constituiria enquanto 

inovação seria seu tratamento como objeto historiográfico: “[...] embora tal documentação [as 

                                                           
348 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 323-333. 
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cartas] sempre tenha sido usada como fonte, apenas mais recentemente foi considerada fonte 

privilegiada e, principalmente, tornada, ela mesma, objeto da pesquisa histórica”349.   

Em relação à utilização de jornais para compor sua tese, Canabrava, no prefácio, logo 

esclareceu os intentos de seu uso:  

Mas é principalmente o jornal, com sua linguagem viva e colorida, que 
melhor nos dá a conhecer o clima psicológico da Província, nos anos do rush 
do algodão, os entusiasmos e as decepções dos plantadores e comerciantes 
do produto, as apreciações cheias de sabor do homem da rua, representado 
tantas vezes na figura anônima, mas profundamente sugestiva, do 
correspondente da cidade. A riqueza do documentário do jornal nos permitiu 
suprir, muitas vezes, certas lacunas das fontes de procedência municipal350. 
 

Exemplo de tentativa de apreensão deste dito “clima psicológico” encontramos no 

relato extraído do jornal Correio Paulistano, em relação ao papel do vigário de Porto Feliz no 

incentivo ao plantio do algodoeiro:  

[...] que da cadeira da verdade fez ver às suas ovelhas as vantagens dessa 
lavoura; provou e convenceu a todos aqueles que viviam na praça 
ociosamente, se não plantassem algodão estavam em pecado mortal. Todos 
ouviram as suas palavras, oficiais de ofícios que só tinham serviço para 
alguns dias, e negociantes que por aqui pouco faziam atiraram-se à lavoura e 
foram felizes. Aqueles que tinham terras abandonadas por se acharem 
cansadas, hoje tiram das mesmas lucros correspondentes às melhores 
terras351. 
 

Além de ter acesso ao dito “clima psicológico” que, como afirmamos acima, seu 

estudo pode ter sido estimulado por Paul Vanorden Shaw, Alice Canabrava em sua operação 

historiográfica também utilizava os jornais de modo subsidiário à documentação dita oficial, 

ou seja, os ofícios das câmaras municipais eram cotejados com os jornais. Também foram 

utilizados por Canabrava, outros documentos de Estado, como as leis provinciais, os 

relatórios de presidentes da Província apresentados à Assembleia Legislativa da Província de 

São Paulo e os relatórios do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Relatórios 

de exposições nacionais e internacionais do algodão também foram utilizados, como o 

relatório de Julio Constancio de Villeneuve sobre a exposição internacional de Paris, 

intitulado “Relatório sobre a Exposição Universal de 1867 redigido pelo secretário da 

comissão brasileira Julio Constancio de Villeneuve e apresentado à Sua Majestade o 

Imperador pelo presidente da mesma comissão Marcos Antonio de Araujo”. 

                                                           
349 GOMES, Angela de Castro. Escrita de si, escrita da História: a título de prólogo. In: GOMES, Angela de 
Castro Gomes (org.). Escrita de si, escrita da História. 1º edição. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 10. 
350 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 72. 
351 Idem, p. 133-134. 
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 Segundo Tania Regina de Luca, revistas, jornais e periódicos eram pouco utilizados 

na historiografia brasileira até a década de 70 do século passado, devido à desconfiança em 

relação a este tipo de fonte, posto que “[...] o peso de certa tradição, dominante durante o 

século XIX e as décadas inicias do XX, associada ao ideal de busca da verdade dos fatos, que 

se julgava atingível por intermédio dos documentos [...]”352, impedia que o jornal fosse 

utilizado como fonte, por se compreender que seu texto envolvia uma gama de interesses 

políticos, econômicos e sociais353. Geralmente a concepção de fonte a partir do jornal 

comportava uma visão de “uso instrumental e ingênuo que tomava os periódicos como meros 

receptáculos de informações a serem selecionadas, extraídas e utilizadas ao bel prazer do 

pesquisador”354. 

Outro importante tipo de fonte utilizada por nossa historiadora foram os relatos de 

viagem. Em vários momentos Alice se apropriou dos relatos de viagem enquanto 

fornecedores de informação. Assim o foi no caso do relato de Jean Jacques Aubertin: “O norte 

da Província de S. Paulo (1866)”355. Em outra parte, este relato foi tomado por Alice como 

depoimento. “Em Mogi das Cruzes, se bem que as autoridades municipais tivessem 

consignado a existência da cultura em 1864, se não havia desaparecido dois anos mais tarde, 

pelo menos estava estagnada num nível de cultura de subsistência, pelo que se pode deduzir 

do depoimento de Aubertin”356. No caso de “Onze dias de viagem na Província de S. Paulo 

com os Snrs. Americanos Drs. Gaston, e Shaw, e o Major Mereweather (1965)” de Jean 

Jacques Aubertin, seu relato foi utilizado e corroborado pelo depoimento do correspondente 

da cidade de Sorocaba357. No caso do relato “A journey in Brazil” de Elisabeth Cabot Cary 

Agassiz e Jean Louis Rodolphe Agassiz este serviu para corroborar informações de fontes 

ditas “oficiais”, como relatórios apresentados à Assembleia legislativa da Província358. Alice 

Canabrava também se apropriou do relato de viagem de Saint Hilaire intitulado “Viagem à 

Província de S. Paulo e Resumo das Viagens ao Brasil, Província de Cisplatina e Missões do 

Paraguai”, com o fito de buscar explicitar a localização das primeiras plantações de algodão 

                                                           
352 LUCA, Tania Regina De. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (orga.). 
Fontes Históricas. 2º edição. São Paulo: Contexto, 2008, p. 111-112. 
353 Os jornais realmente foram pouco utilizados até a década de 70 do século passado. Contudo, não podemos 
nos esquecer do uso inovador que fez Gilberto Freyre deste tipo de fonte. Ambas as preocupações, com a mulher 
e o uso de jornais, também são marcas do trabalho de Freyre. Cf. BURKE, Peter. Gilberto Freire e a nova 
história. Tempo Social. São Paulo, v. 9, n. 2, 1997, p. 8. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/ts/v9n2/v09n2a01.pdf>. Acessado em 29/12/2013. 
354 LUCA, op. cit., 2008, p. 116. 
355 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 81, 83, 148, 178, 187, 197. 
356 Idem, p. 149. 
357 Idem, p. 126. 
358 Idem, p. 159. 
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da Província359. Mais adiante, tratou “A Segunda Viagem ao Interior do Brasil” de Saint 

Hilaire por depoimento acerca da baixa eficiência dos descaroçadores utilizados na Província. 

“Segundo o depoimento de Saint Hilaire, duas mulheres descaroçavam por dia uma arroba de 

algodão em caroço, ou seja, oito libras de algodão em rama, o que equivale à produção diária 

de quatro libras de algodão em pluma, por trabalhador”360. 

Uma das fontes diletas de Taunay por sua fidedignidade são os viajantes do século 

XIX, incluindo Saint Hilaire, o qual Alice tomou contato certamente na Cadeira de História 

da Civilização Brasileira. 

Mas a contribuição dos viajantes estrangeiros, apesar da sua desvantagem de 
origem, causada pelas diferenças fundamentais de mentalidade, representa 
elemento da maior valia e nada supre o seu conhecimento. Sobretudo quando 
é possível lançar mão de informantes probidosos e inteligentes como muitos 
do século XIX, cuja palavra inspira a maior confiança como sejam 
Tollenare, Saint Hilaire e Koster, Debret e Kidder, Gardner e Burton, entre 
tantos outros361. 
 

Sérgio Buarque de Holanda, provavelmente, também aprovou o uso deste tipo de fonte 

por Alice Canabrava, uma vez que uma de suas fontes privilegiadas em sua tese para a 

Cátedra de História da Civilização Brasileira da FFCL da USP de 1956, “Visão do Paraíso: os 

motivos edênicos da colonização”, foram exatamente os relatos de viagem. 
Em Visão do Paraíso, a análise dos “motivos” paradisíacos contidos nesses 
relatos tinha como objetivo a compreensão de elementos do pensamento e da 
visão de mundo dos colonizadores, o que permitia, em um grau mais 
abrangente, jogar nova luz na cultura e na sociedade formadas no processo 
de exploração e colonização do Novo Mundo362.  
 

De Afonso Taunay, Alice se apropriou de “História do Café No Brasil” em seu 

volume relativo ao Império. Em um primeiro momento recomendou sua leitura a fim de se 

tomar conhecimento das pragas do café363. No segundo momento, recomendou a leitura do 

capítulo 22, para provar que no Vale do Paraíba o café ainda imperava364. Portanto, sempre 

que Alice realizava alguma comparação com o café ou dissertava acerca de seu estado, 

recorria a Afonso Taunay para provar suas assertivas. 
                                                           
359 Idem, p. 114. 
360 Idem, p. 228. 
361 TAUNAY, op. cit., 1937, p. 130. 
362 NICODEMO, Thiago Lima. Urdidura do vivido: Visão do Paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda 
nos anos 1950. São Paulo: EDUSP, 2008, p. 48. Ver resenha: MONTEIRO, Pedro Meira. Permanência e 
mudança: em torno de Sérgio Buarque de Holanda. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 6, p. 221-227, 
2011. Disponível em: <http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/224/175>. Acessado em 
21/02/2014. Especificamente sobre a utilização dos relatos de viagem nesta tese de Sérgio Buarque ver: TUNA, 
Gustavo Henrique. Novos Olhares sobre Velhas Fontes: Sérgio Buarque de Holanda e as crônicas de viagens em 
Visão do Paraíso. In: MONTEIRO; EUGÊNIO, op. cit., 2008, p. 505-518. 
363 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 101. 
364 Idem, p. 151. 
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No último capítulo da tese, “As primeiras fábricas de tecidos”, Alice Canabrava se 

apropriou de um artigo de Sérgio Buarque de Holanda, datado de 1948 e intitulado “A mais 

antiga fábrica de tecidos de São Paulo”. Por conta do artigo de Sérgio Buarque de Holanda, 

Alice remontou-se até o ano de 1813, data da instalação da primeira fábrica de tecidos da 

então Capitania de São Paulo. Compreendemos que este capítulo nos diz muito acerca dos 

intentos de Alice Canabrava quanto à escolha desta temática específica sobre o algodão na 

Província de São Paulo. O tema candente quando da escrita de sua tese, ou seja, entre 1946-

1951, era exatamente o desenvolvimento econômico365. E sinônimo de desenvolvimento no 

período era industrialização. Desta feita, destarte o fato de não fazer menção ao tempo 

presente em que escrevia, Alice partiu de uma questão do presente, ou seja, das origens da 

industrialização em São Paulo, em que os estudos hegemônicos versavam sobre as sinergias 

entre cafeicultura e indústria, a fim de demonstrar que também o algodão promoveu alguma 

industrialização em São Paulo. Para tanto, expandiu seu recorte temporal: de 1861 recuou até 

1816 e de 1875 avançou para 1876. François Hartog nos auxilia a refletir acerca dessa questão 

presente na tese de Alice Canabrava. No regime moderno de historicidade, no qual a 

orientação da temporalidade está no futuro, a escrita da História encontra-se preocupada com 

o presente. “Em suma, o futuro parece ter-se eclipsado, ao menos do espaço da ciência. Se ele 

permanece, sob a figura do progresso, um valor para o cidadão, o historiador (republicano) 

não faz dele a fonte de sua reflexão ou o princípio de inteligibilidade da história”366. 

Além da utilização de fontes ditas tradicionais, dos jornais, cartas e dos relatos de 

viagem, uma fonte em particular nos chamou a atenção. Em algumas notas de roda pé, Alice 

Canabrava justificou suas assertivas da seguinte maneira: “Tradição oral recolhida em 

Sorocaba pelo padre Luiz Castanho de Almeida e transmitida à autora”367. Alice Canabrava 

foi até Sorocaba tomar o relato desse padre que não possuía formação de historiador, mas sim 

era famoso memorialista. Como veremos no segundo item deste capítulo, o relato de viagem 

em Alice Canabrava foi utilizado de várias formas, mas ela mesma não tinha o hábito de 

empreender viagens com fito historiográfico. Contudo, neste caso específico, fez uso do que 

François Hartog denominou de autópsia, de uma forma indireta através da tradição oral. 

“Mas, para ser válida, essa autópsia, seja ela direta (a do historiador) ou indireta (a de uma 
                                                           
365 Ver a introdução de MACEDO, Bernardo Gouthier. Desenvolvimento econômico: a atualidade da economia 
política cepalina. 2007. 221 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Teoria Econômica) – Campinas, 
IE/UNICAMP, 2007. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000420430&fd=y>. Acessado em 28/01/2014. 
366 HARTOG, François. O regime moderno de historicidade posto à prova pelas Duas Guerras Mundiais. In: 
DUTRA, Eliana de Freitas (org.).  O Brasil em dois tempos: história, pensamento social e tempo presente. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013, p. 23. 
367 CANABRAVA, op. cit., 2011, nota 12, p. 297. 
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testemunha), deve ainda passar pelo filtro da crítica documental”368. Foi exatamente o 

procedimento adotado por Alice. “Segundo a tradição oral, os escravos do proprietário, 

improvisados em mecânicos, haviam estragado todo o maquinário. [...] As informações 

procedentes do Conselho Municipal de Sorocaba confirmam plenamente a tradição”369. 

Contudo, essa não foi a primeira vez em que Alice Canabrava foi a campo tomar informações 

orais. Veremos no próximo capítulo, e em seu primeiro artigo, que o fato de estar in loco 

possui relação com sua formação em estudos geográficos, como no caso das informações 

fornecidas pelo geólogo Theodoro Knecht, que foram fundamentais para sua execução370. 

Também em sua tese de livre-docência fez uso de consulta a profissionais, colhendo 

depoimentos e informações. “Informações dadas pelo Instituto de Química da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo”371. 

Pelo que expusemos acerca das noções de História e Documento de Afonso Taunay e 

Sérgio Buarque de Holanda, certamente faz sentido que as notas atribuídas por cada um deles 

a esta tese de cátedra de Alice Piffer Canabrava tenham sido, respectivamente, 9 e 8.  

Quanto a Paul Hugon, certamente estava apto a julgar a tese de Alice do ponto de vista 

da Ciência Econômica. Em texto apresentado no I Congresso de Economia Política de 1943 

no Rio de Janeiro, Paul Hugon fez um balanço do ensino de Economia Política no Brasil e 

forneceu algumas definições, objetos e métodos, os quais deveriam ser adotados em Ciência 

Econômica, bem como propôs a criação de Faculdades de Ciências Econômicas e 

Administrativas. Sua concepção de Ciência Econômica era tributária do século XIX, 

principalmente em torno da Escola Austríaca de Economia Política, com destaque para Leon 

Walras372. Nesta perspectiva, Paul Hugon distinguiu Ciência Econômica de Política 

Econômica. Para ele, seria possível separar as duas, sendo que a primeira deveria devotar-se 

somente à teoria econômica, por isso, sua noção de Ciência Econômica se liga ao positivismo 

de Claude Bernard, por ele citado, uma vez que para Hugon seria possível uma ciência 

objetiva, próxima das ciências naturais. Forneceu, assim, nesse texto, um exemplo de como o 

economista deveria agir. 

                                                           
368 HARTOG, op. cit., 2011, p. 14. 
369 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 298. 
370 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 328. 
371 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 169. 
372 Walras é o mais importante economista para se compreender a teoria econômica vigente, ou seja, a economia 
neoclássica. Este economista do século XIX aplicou à economia, grosso modo, a mecânica clássica, formulando 
a teoria do equilíbrio geral, em que os ajustes entre oferta e demanda produzem preços e quantidades de 
equilíbrio. Ver: PAULA, João Antonio de. Walras no Journal Des Économistes: 1860-65. Revista Brasileira de 
Economia. Rio de Janeiro, n. 56, v. 1, p. 121-146, 2002. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbe/v56n1/a05v56n1.pdf>. Acessado em 24/02/2014. 
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Tomemos um exemplo: o salário é um fenômeno econômico e, como tal, seu 
estudo interessa à ciência econômica. O economista, no plano do estudo 
científico, observará as formas e as variações dos salários, de acordo com as 
épocas e os países; depois procurará extrair desses fatos relações de 
concordância contínua; finalmente procurará – apoiando-se sobre as 
observações concretas e sobre os dados gerais e teóricos da formação dos 
preços, dados fornecidos pela Economia pura – estabelecer leis explicativas 
da fixação e das variações da taxa dos salários373. 
 

Contudo, destarte sua busca por um cientificismo/objetivismo, compreendia a Ciência 

Econômica no rol das Ciências Sociais.  

A Economia Política não pode se esquecer que é uma ciência social: seu 
estudo não pode ser isolado do das disciplinas conexas que a completam e a 
influenciam. A sociologia geral, a história, a geografia humana e econômica, 
etc., são outros tantos conhecimentos dos quais não podem ser privados os 
estudantes de Economia374. 
 

Notamos, ao longo de toda a tese, um fornecimento massivo de dados como, por 

exemplo, no seguinte excerto: “Existiam, em 1861, em funcionamento no país, cerca de 3.000 

fábricas de tecidos, as quais possuíam II.250.000 fusos e davam trabalho a cerca de 600.000 

operários”375. Dados estes extraídos de várias referências bibliográficas, principalmente de 

artigos publicados na Economic History Review376. Quanto à utilização de dados e estatísticas, 

Canabrava, em vários momentos, se queixou da descontinuidade de alguns dados, o que nos 

leva a concluir que ela intentou empreender uma História Serial377. “Infelizmente, a 

descontinuidade dos dados não permite conhecer a importância quantitativa das remessas de 

semente de algodão feitas à Província de São Paulo pelo Ministério da Agricultura”378. A 

estatística é uma ferramenta fundamental à análise econômica, como apontou Paul Hugon379. 

Em outro momento Alice se queixou, não da descontinuidade dos dados, mas do que a 

                                                           
373 HUGON, op. cit., 1948, p. 43. 
374 Idem, p. 42. 
375 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 75. 
376 Periódico fundado pela Economic History Society sediada na Inglaterra em 1927. Ver: 
<http://www.ehs.org.uk/home/index.html>. Acessado em 24/02/2014. 
377 Cabe aqui um esclarecimento que, por vezes, gera bastante confusão: nem toda História Econômica faz uso 
de métodos quantitativos, portanto, nem toda História Econômica é História Quantitativa. Bem como História 
Econômica e História Serial são diferentes. História Serial diz respeito ao tratamento das fontes, que podem ou 
não serem constituídas por uma série de dados estatísticos (História Quantitativa). Por História Quantitativa 
queremos explicitar que se trata, não exatamente de uma concepção ou de uma modalidade de História. 
Utilizaremos, aqui, a expressão para designar métodos e técnicas de pesquisa no âmbito de uma história 
delimitada em determinado espaço historicamente construído, caracterizando-se pelo emprego de séries 
documentais [...] diante da possibilidade concreta de trabalhar fontes numerosas e suscetíveis de tratamento 
estatístico. Cf. LINHARES, Maria Yedda Leite. Metodologia da história quantitativa: balanço e perspectivas. In: 
BOTELHO, Tarcísio Rodrigues et. al. História quantitativa e serial no Brasil: um balanço. Goiânia: ANPUH-
MG, 2001, p. 14. Portanto, uma História Econômica pode ser ao mesmo tempo serial e quantitativa, ou apenas 
História Econômica. 
378 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 95. 
379 HUGON, op. cit., 1948, p. 45. 
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impediria de empreender uma História Quantitativa, ou seja, a ausência de estatísticas. 

“Infelizmente, por causa da carência de dados estatísticos, e em consequência da natureza do 

documentário utilizado, pudemos apreciar somente o clima psicológico sob o qual se 

expandiu a cultura do algodão na Província na década de 60 do século XIX”380. 

Queremos destacar aqui a importância do capítulo 8 da tese, intitulado “A Decadência 

da Cultura do Algodão”, pois nele Canabrava intentou empreender uma História dos preços 

do algodão no Porto de Santos, através do uso da História Serial e da História Quantitativa. 

Um dos objetos da Economia Política foi definido por Hugon como sendo o estudo da 

formação de preços. “A formação dos preços dos bens econômicos e dos serviços, suas 

relações e funções – manifestações externas da escolha e da troca onerosa – constituem o 

objeto do estudo econômico”381. Para tanto, utilizou-se dos anexos I e II, onde constam os 

preços médios mensais do algodão em rama no porto de Santos e as quantidades exportadas 

de algodão em kg da Província de São Paulo, do Brasil e dos EUA, sem, contudo, especificar 

se as exportações da Província são do porto de Santos ou do porto do Rio de Janeiro.  

Muito ao contrário, ela [a decadência da cultura do algodão na Província de 
São Paulo] é caracterizada por dois momentos de queda rápida e brusca, 
nitidamente estabelecidos pela baixa dos preços, 1867-1868 e 1870-1871, 
que levaram ao seu término o ciclo de desenvolvimento provocado pela 
guerra civil americana382.  
 

Ainda no capítulo 8 da tese, Canabrava se utilizou da teoria econômica para 

empreender sua análise e também vinculou à análise outro elemento: a Guerra do Paraguai. 

“Os agricultores da Província foram subitamente confortados pela depreciação da nossa 

moeda produzida pela Guerra do Paraguai”383. A Guerra do Paraguai se estendeu de 

novembro de 1864 a setembro de 1870. Para Canabrava, o aumento da taxa de câmbio 

(desvalorização/depreciação cambial) ocasionado pela Guerra, teria servido como mecanismo 

eficaz frente à recuperação da produção norte-americana a fim de obstruir a tendência à queda 

dos preços. Ocorre que neste período o sistema financeiro internacional era regido pelo assim 

chamado padrão ouro, ou seja, as emissões de papel moeda deveriam estar lastreadas em ouro 

e as reservas dos países, diferentemente do que observamos hoje, que são em dólares, eram 

em ouro. Tal sistema foi implantado pela Inglaterra no século XIX e se estendeu até a I 

Guerra Mundial. Em situações de guerra ocorre o seguinte em regime do padrão ouro: o 

governo, para financiar a guerra, emite mais moeda, que deve ser acompanhada por um 

                                                           
380 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 143. 
381 HUGON, op. cit., 1948, p. 40. 
382 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 258. 
383 Idem, p. 263. 
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aumento das reservas em ouro. Com mais moeda na economia, temos um aumento na oferta 

de moeda, que, internamente pode representar inflação, até o momento de ajuste da oferta à 

demanda de bens e serviços, e do ponto de vista externo, se há abundância de moeda nacional 

vis a vis a moeda estrangeira, ocorre que a moeda nacional perde valor frente à moeda 

estrangeira, o que se caracteriza como uma desvalorização ou depreciação cambial, ou seja, a 

moeda nacional, valendo menos que a moeda estrangeira, estimulará um aumento das 

exportações. Este aumento das exportações foi o que evitou que a queda de preços do algodão 

afetasse nossa balança comercial e as receitas de exportação conseguiram se manter estáveis, 

pois as mesmas podem ser afetadas por movimentos de preços ou quantidades. Ou seja, o 

movimento descendente de preços, foi compensado pelo aumento da quantidade exportada. 

Portanto, Canabrava não reduz as questões de preços apenas aos movimentos de oferta e 

demanda, mas também faz uso de conhecimentos de política cambial e de funcionamento do 

sistema monetário e financeiro internacional, de modo implícito384. 

Outros elementos também foram utilizados por Alice para explicar o baixo preço do 

algodão da Província. Ao explicitar as quedas no montante exportado, não se restringiu 

apenas a fatores de ordem econômica, relacionados à produção, distribuição e consumo, mas 

também questões de ordem técnica e de cultivo. Por exemplo, a baixa cotação também é 

relacionada às condições precárias de beneficiamento e de enfardamento do algodão, de que 

ela tratou extensamente no capítulo 7, intitulado “O Beneficiamento e Enfardamento do 

Algodão”. Outra questão que também influenciava na qualidade do algodão e que fez sua 

cotação baixar foi a condição das sementes, de que tratou pormenorizadamente no capítulo 5 

– “A Aquisição de Sementes” – e as técnicas de cultivo no capítulo 6, “O Cultivo do 

Algodoeiro”.  

A estudiosa tratou ainda de política fiscal, ou seja, dos impostos provinciais e 

imperiais que incidiam sobre o algodão385. Na maioria dos casos este imposto era progressivo, 

ou seja, se os preços aumentavam, aumentava também o imposto. Questões de política 

monetária, bancária e financeira também estavam presentes, pois houve constatação do difícil 

acesso ao crédito com baixos juros para os pequenos produtores de algodão, bem como um 

sistema bancário pouco desenvolvido e de baixa capilaridade.  

                                                           
384 Para uma História do Sistema Monetário e Financeiro Internacional desde o padrão ouro no século XIX, até o 
colapso do sistema de Bretton Woods na década de 70 do século XX ver: EICHENGREEN, Barry. A 
Globalização do Capital: Uma História do Sistema Monetário Internacional. São Paulo: editora 34, 2000. 
385 Para uma introdução às questões macroeconômicas, como política fiscal, monetária e cambial, ver: FROYEN, 
Richard. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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Questões de transporte também foram tratadas por Alice: é o momento de construção 

das grandes ferrovias da Província. Demonstrou como algumas ferrovias dependiam da 

produção do algodão e como o algodão se beneficiava de menores valores de frete para chegar 

ao porto de Santos, explicitando a sinergia entre os setores. Essa questão dos transportes 

trouxe também um importante componente de sua análise, pois se utilizou da especulação 

para explicar os pequenos ganhos dos produtores. Como os pequenos produtores tinham 

dificuldades de acesso direto ao porto de Santos, os atravessadores compravam seu algodão 

por um preço módico e o vendiam por um preço muito mais elevado na Praça de Santos. 

Desta maneira, podemos também ter uma visão geral do desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro e, principalmente, de sua incipiência, uma vez que os maiores lucros eram retidos 

na circulação e não na produção, além de obter-se ainda uma visão geral das difíceis 

condições da agricultura no Império. Desta forma, o caso do algodão seria, então, 

representativo.  

Facilmente podemos depreender da tese uma concepção de História Econômica, na 

qual devem estar presentes, sempre que as fontes estiverem disponíveis e permitirem tal 

tratamento, uma análise serial e quantitativa, bem como o uso da teoria econômica como 

subsidiária à análise. Alice Canabrava não se prendeu aos temas clássicos da História 

Econômica, ou seja, aspectos vinculados à produção, distribuição e consumo. Sua análise está 

para além desta História Econômica tradicional. 

Não há dúvidas de que a aprovação de Alice Canabrava neste concurso, que a tornou a 

primeira mulher catedrática da História da USP, estava de acordo com as diretrizes 

historiográficas de Afonso Taunay e Sérgio Buarque de Holanda, bem como com o que 

deveria ser encontrado de teoria econômica em uma tese de História Econômica na 

perspectiva de Paul Hugon. Não por acaso, Fernand Braudel, logo em 1952, comentou este 

estudo de Alice Canabrava nos Annales. “Cet ouvrage, d’une historienne de classe 

internacionale, fait grand honneur à son auteur”386. Colocando esta tese no mesmo patamar 

das duas anteriores. Em 27 de Novembro de 1951, Sérgio Milliet escreveu resenha desse 

trabalho de Alice no Jornal O Estado de São Paulo, onde afirmou que “Aliando farta 

                                                           
386 BRAUDEL, Fernand. Alice Piffer Canabrava, Le dévelopment de la culture du coton dans la Province de São 
Paulo, 1861-1875. Annales. Paris, v. 7, n. 2, 1952, p. 259. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-
2649_1952_num_7_2_2070_t1_0258_0000_8>. Acessado em 27/01/2014. 
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documentação e um senso indiscutivelmente muito agudo de interpretação, escreveu uma 

alentada e preciosa monografia”387.  

Na FCEA, Alice Piffer Canabrava alcançou os postos mais elevados do meio 

acadêmico tendo sido sua diretora entre 1954-1957; chefe do Departamento de Ciências 

Culturais entre 1960-1969; presidente do Conselho Curador da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe); membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisas 

Econômicas (IPE) no período 1966-1970 e do Conselho Curador da Fipe em duas ocasiões: 

1974-1977 e 1980-1981. Tendo se aposentado em 1981, após 30 anos de atuação na FCEA – 

posteriormente denominada FEA –, foi eleita, em 1985, professora emérita da Universidade 

de São Paulo. Durante todo esse tempo, contou com sete assistentes de Cátedra – conforme 

quadro 7 de nosso anexo –, sendo que um deles traria contribuição ímpar ao estudo de nossa 

História Colonial: Fernando Antonio Novais. Também orientou muitas dissertações e teses na 

área de História Econômica, como apresentamos no Quadro 6 de nosso anexo388. Dentre eles, 

Flávio Azevedo Marques de Saes, Iraci Del Nero da Costa389, Francisco Vidal Luna390 e 

Nelson Hideiki Nozoe deram prosseguimento a seus trabalhos e estabeleceram uma tradição 

de estudos em História Econômica e História Demográfica que perdura até hoje391. Além 

destes que seguiram a carreira acadêmica, Alice Canabrava também foi orientadora de Zélia 

Maria Cardoso de Mello, primeira ministra da Fazenda da História do Brasil, na presidência 

                                                           
387 MILLIET, Sérgio. Últimos livros. Uma tese. In: O Estado de São Paulo, 27/11/1951. Disponível em: 
<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19511127-23479-nac-0007-999-7-not/tela/fullscreen>. Acessado em 
24/02/2014. 
388 Várias cartas entre Alice Canabrava e Ronaldo Marcos dos Santos estão no acervo de Lúcia Carvalho. Bem 
como cartas entre Alice e Zélia Maria Cardoso de Mello, Francisco Vidal Luna e Iraci Del Nero da Costa. As 
cartas trocadas entre ela e Antonio Muniz Barreto estão sob a guarda do IEB em seu acervo APC. Em uma futura 
tese de doutoramento pretendo tratar mais aprofundadamente da trajetória de Alice Canabrava na FCEA da USP, 
bem como a mesma se apropriou de uma tradição de estudos de História Quantitativa em seus trabalhos. 
389 Alice orientou a dissertação e a tese de Costa. Sua dissertação intitulada “Vila Rica: População – (1719-
1826)” foi defendida no dia 29/07/1977 e obteve nota 9,6 da banca examinadora formada por Antonio Muniz 
Barreto e Maria Luiza Marcílio. Foi publicada em livro: COSTA, Iraci del Nero. Vila Rica: População (1719-
1826). São Paulo: IPE/USP, 1979. Sua tese de doutoramento intitulada “Sobre a estrutura populacional de alguns 
núcleos mineiros no alvorecer do século XIX” também foi orientada por Alice Canabrava e recebeu nota 10,0 
com distinção e louvor em 27/02/1981 pela banca examinadora composta por Eni de Mesquita Samara, Heloisa 
Liberalli Belotto, Antonio Emilio Muniz Barreto e Antonio Carlos Coelho Campino. Também foi publicada em 
livro: COSTA, Iraci del Nero. Populações Mineiras: sobre a estrutura populacional de alguns núcleos mineiros 
no alvorecer do século XIX. São Paulo: IPE/USP, 1981. 
390 Alice Canabrava orientou a tese de Luna defendida em 1980 e intitulada “Minas Gerais: escravos e senhores – 
análise da estrutura populacional e econômica de alguns centros mineratórios (1718-1804)”.  No ano seguinte foi 
publicada em livro: LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: escravos e senhores. São Paulo: IPE/USP, 1981. 
391 O grupo de pesquisas em História Econômica da FEA denomina-se “Hermes & Clio”. Cf. 
<http://www.fea.usp.br/feaecon/nucleos_ap.php?i=9>. Acessado em 28/01/2014. O “Núcleo de Estudos em 
História Demográfica” (NEHD) realiza pesquisas em História Demográfica e Demografia Histórica também sob 
a liderança de um ex-orientando de Alice Canabrava, o professor Iraci Del Nero da Costa. Cf. 
<http://www.fea.usp.br/feaecon/nucleos_ap.php?i=8>. Acessado em 28/01/2014. 
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de Fernando Collor, durante os anos de 1991 e 1992. Também foi professora de Antonio 

Delfim Netto, que se tornou professor emérito da FEA e  

[...] foi Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo (1966/67), Ministro de 
Estado da Fazenda (1967/74), Embaixador do Brasil na França (1974/77), 
Ministro de Estado da Agricultura (1979), Ministro de Estado do 
Planejamento (1979/85) e tem exercido o mandato de Deputado Federal por 
várias legislaturas [...]392. 
 

Alice P. Canabrava, além de ter seu nome impreterivelmente ligado à moderna 

História Econômica no Brasil e à Universidade Pública, assim como à pesquisa Histórica, 

também formou várias lideranças políticas do país, como o ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que foi seu assistente, conforme quadro 7 de nosso anexo. Sua gratidão para com a 

FEA sempre foi lembrada. “Sou muito grata à Faculdade de Economia e Administração (a 

nova designação com a reforma de 1970), na qual jamais encontrei a menor restrição, tanto eu 

como outras colegas, seja em trabalhos de docência como de pesquisa, e em funções 

administrativas”393. Não por acaso em seu testamento de 10/12/1973, “[...] no caso de sua 

irmã e única herdeira, Clementina Canabrava, falecer antes dela testadora, ou 

simultaneamente consigo, todos os bens serão assim distribuídos: -I-Os bens imóveis, os 

títulos de financiamento e os depósitos bancários caberão à FIPE [...]”394. Neste caso especial, 

todos os seus bens seriam transferidos à FIPE, onde deveriam ser utilizados para financiar 

pesquisas em nível de pós-graduação em História Econômica do Brasil na forma de concessão 

de bolsas de estudos e auxílio para publicação, na condição de que fossem pesquisas originais 

e que se remontassem no mínimo 40 anos no tempo. Desta feita, Alice Canabrava, sob estas 

condições, deixaria todos os seus bens para financiar pesquisas na área em que foi pioneira e 

no lugar onde passou toda sua vida profissional e que lhe conferiu notoriedade, tendo sido de 

fato, como reportou em carta à Francisco Iglésias, “seu único bilhete de loteria”, o fato de ter 

ido, por ocasião da derrocada no concurso de 1946, para a recém-criada FCEA. 

 

 

 

                                                           
392 MOTTA, José Flávio. Uma sexagenária ilustre: FEA/USP, 1946-2006. Análise. Porto Alegre, v. 17, n. 2, 
2006, p. 325. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/view/312/249>. 
Acessado em 28/01/2014. 
393 CANABRAVA, O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 33. 
394 Testamento de Dona Alice Piffer Canabrava em posse de Lúcia Carvalho, p. 2. 
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2.2 Varnhagen, Von Martius, Capistrano de Abreu e Antonil sob o escrutínio de Alice 

Piffer Canabrava395 

 

Alice Piffer Canabrava comentou as obras do viajante-naturalista alemão Karl 

Friedrich Von Martius, de Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro e do 

historiador cearense João Capistrano de Abreu em três ocasiões. A primeira delas foi em uma 

comunicação por ocasião da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) ocorrida em Curitiba-PR no ano de 1971396; a segunda, no Encontro 

Internacional de Estudo Brasileiros do I Encontro de Estudos Brasileiros, ocorrido em 1971 

no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB)397. Por fim, tivemos a conferência de Alice P. 

Canabrava no III Encontro de Estudos Teuto-brasileiros, ocorrido em 16 de Outubro às 9 

horas da manhã de 1974 em Porto Alegre, conforme nominata da Comissão do evento enviada 

por carta398, provavelmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)399. À 

medida que formos percorrendo os comentários de Alice às obras de Martius, Varnhagen e 

Capistrano, poderemos também derivar algumas noções de História e documento de nossa 

historiadora, bem como sua compreensão da obra de Capistrano e como foi sua utilização dos 

relatos de viagem em comparação à Varnhagen e Capistrano. Partiremos dos relatos de 

viagem pelo fato de que esta foi uma das fontes privilegiadas de Alice Canabrava. Depois dos 

documentos oficiais, as fontes de maior importância são os relatos de viagem e relatos de 

coetâneos.  

A viagem teve papel fundamental na constituição de várias ciências, como a Geografia 

e a Etnografia. Veremos no próximo capítulo, como a questão do estar in loco era 

fundamental para os geógrafos de orientação vidaliana; este olhar diferenciado do geógrafo400. 

                                                           
395 Conforme já explicitamos na introdução, mesmo uma historiadora universitária como Alice Canabrava em 
sua prática historiográfica julgou necessário recorrer a autores daquele outro “mundo”, dos Institutos Históricos, 
com suas próprias regras de ofício, e trazê-los a seu “mundo”, o ambiente universitário, mobilizando-os, mas 
também criticando-os a seu modo. 
396 CANABRAVA, Alice Piffer. Apontamentos sobre Varnhagen e Capistrano de Abreu. Revista de História. 
São Paulo, n. 88, p. 417-424, 1971. Disponível em: 
<http://revhistoria.usp.br/images/stories/revistas/088/A008N088.pdf>. Acessado em 22/02/2013. 
397 CANABRAVA, op. cit., 1972. 
398 Carta enviada por Helga, de Porto Alegre, à Alice Piffer Canabrava em 06/01/1975 constante do acervo 
pessoal de Lúcia Carvalho. 
399 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005. 
400 Neste momento do século XIX em que as ciências ainda estavam se constituindo e que cada uma se fecharia 
em seu respectivo compartimento, Von Martius pratica ainda a divisão regional proposta pelo geólogo Lucien 
Gallois de que a unidade de determinada região é dada por fatores naturais – conforme mostraremos no próximo 
capítulo. A unidade subjacente a essa região é dada pelas florestas, que dominam grande parte do território. A 
umidade, a altitude, a proximidade do equador, entre outros fatores, alteram a vegetação e, consequentemente, a 
fisionomia dos lugares. Cf. KURY, Lorelai. Viajantes-naturalistas no Brasil oitocentista: experiência, relato e 
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A questão da viagem sempre esteve presente na historiografia brasileira, desde a monografia 

de Karl Friedrich Philipp Von Martius “Como se deve escrever a História do Brasil”, de 1843, 

premiada no concurso do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). O fato de ter 

estado no Brasil e tê-lo visto foi o que autorizou Von Martius em sua proposta de escrita da 

História do Brasil. “O ter visto e o ter estado no Brasil asseguram-lhe as condições de 

produção do seu texto, reafirmando o sentido implícito no termo ‘história’ em que o ver é a 

condição para o saber”401. É exatamente este o procedimento recomendado por Von Martius 

ao historiador que iria concretizar seu plano monográfico: é necessário que percorra o 

território nacional e veja.  
Para tal trabalho, segundo certas divisões gerais do Brasil, parece-me 
indispensável que o historiador tivesse visto [grifos nossos] esses países, 
que tivesse penetrado com os seus próprios olhos as particularidades da 
sua natureza e população. Só assim poderá ser apto para avaliar devidamente 
todos os acontecimentos históricos que tiveram lugar em qualquer das partes 
do Império, explicá-los pela particularidade do solo que o homem habita; e 
colocá-los em um verdadeiro nexo pragmático para com os acontecimentos 
na vizinhança. Quão diferente é o Pará de Minas! Uma outra natureza, outros 
homens, outras precisões e paixões, e por conseguinte outras conjunturas 
históricas402. 
 

Alice Canabrava também tratou deste texto de Von Martius. Em “Varnhagen, Martius 

e Capistrano de Abreu”, Canabrava ao abordar Varnhagen resgatou aquele texto fundador de 

Von Martius. Nesta palestra, Alice apontou Von Martius como o mais importante dos 

viajantes-cientistas alemães e como pai da Etnografia brasileira403. Este tipo de literatura, para 

ela, teria contribuído para o desenvolvimento científico brasileiro e se tornado uma fonte 

“clássica” para a Historiografia.  

A referência de Von Martius nos leva à literatura dos cientistas-viajantes 
alemães, de grande importância no desenvolvimento científico brasileiro. As 
obras dos etnólogos, dos geógrafos, dos exploradores, dos naturalistas 
alemães de modo geral, trouxeram uma contribuição que os incorporou 

                                                                                                                                                                                     
imagem. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v. VIII (suplemento), 2001, p. 867. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v8s0/a04v08s0.pdf>. Acessado em 19/12/2013. 
401 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. História e natureza em Von Martius: esquadrinhando o Brasil para 
construir a Nação. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000300008>. Acessado em 
28/10/2013. 
402 MARTIUS, Karl Friedrich Philipp Von. Como se deve escrever a história do Brasil. 1º edição em livro 
(coleção Capistrano de Abreu). Rio de Janeiro: IHGB, 1991, p. 53. 
403 Para os viajantes alemães do século XIX, como os índios brasileiros não haviam deixado vestígios materiais 
de sua suposta pré-História, como haviam feito os astecas, por exemplo, eles tinham no estudo da língua uma 
forma de acesso a estas origens. A importância dos estudos das línguas vincula-se de modo decisivo ao 
pensamento de Johann Gottfried Von Herder (1744-1803), que defendia o resgate da tradição histórica e cultural 
dos diferentes povos com base na análise de suas línguas nativas. Cf. SALLAS, Ana Luisa Fayet. Narrativas e 
imagens dos viajantes alemães no Brasil do século XIX: a construção do imaginário sobre os povos indígenas, a 
história e a nação. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, 2010, p. 422. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n2/09.pdf>. Acessado em 02/11/2013. 



118 

 

muitas vezes, não apenas no campo científico da especialidade mas, em 
grande número de casos, tornou-se clássica como fonte para a nossa 
História404. 
 

Destarte o fato de que Alice não se utilizou de nenhum trabalho de Martius em seus 

escritos enquanto fonte, seu conhecimento acerca desse cientista-viajante pode ser creditado a 

seus anos iniciais de formação, principalmente através da Cadeira de Etnografia Brasileira e 

Língua Tupi-Guarani e da Cadeira de História da Civilização Brasileira. Em seu texto 

reflexivo acerca do estado de coisas dos estudos etnográficos no Brasil por conta da 

inauguração da Cadeira de Etnografia, Plínio Ayrosa se ressentiu do fato de que no Brasil não 

havia nenhum estudo que pudesse ser tomado por etnográfico. Segundo sua avaliação, o 

pouco que foi empreendido até aquele momento de 1934 poderia ser creditado a estrangeiros, 

como Von Martius.  

Ninguém duvida do valor da literatura, principalmente estrangeira, relativa a 
nossos aspectos etnográficos; não se pode negar a existência de grande 
acervo de trabalhos dignos da maior admiração, publicados no Brasil por 
notáveis e quase heróicos pesquisadores que, felizmente, se veem sucedendo 
com coragem no alargamento da vereda balizada às pressas pelo gênio 
incomparável de Martius405. 
 

Em seu texto inaugural da Cadeira de História da Civilização Brasileira de 1934, 

Taunay destacou como importantes fontes para a escrita da uma História da Civilização 

Brasileira os relatos de viagem, dentre eles os relatos de Von Martius e de Spix, seu 

companheiro de viagens.  

E muitos relatos de viajantes, e de observadores estrangeiros, nem sequer 
estão traduzidos para idiomas mais acessíveis aos brasileiros, como por 
exemplo o francês. A contribuição alemã, tão extensa quanto valiosa, ainda 
se acha inacessível à imensa maioria dos brasileiros, compreendendo, no 
entanto, obras do maior vulto como as de Spix e Martius, Pohl, Naterrer, 
Eschwege etc, entre os mais antigos, Tschudi, o príncipe Adalberto da 
Prussia etc, entre os modernos406. 
 

A avaliação historiográfica de Von Martius por Alice P. Canabrava nesta sua palestra 

foi muito próxima do que faria posteriormente Manoel Luiz Salgado Guimarães, quando o 

campo da História da Historiografia já se encontrava em caminhos de consolidação. Alice 

Canabrava destacou que Von Martius tratou de um leque bastante variado de questões, com 

um esboço de uma História econômico-social e também de uma História Regional, e concluiu 

no seguinte sentido:  

                                                           
404 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 252. 
405 AYROSA, op. cit., 1937, p. 132. 
406 TAUNAY, op. cit., 1937, p. 130. 
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Avaliado na linguagem científica de nossos dias, o plano de Martius deve ser 
entendido como precoce mensagem quanto à importância, para o historiador 
do Brasil, de conhecer as condicionantes sociológicas, antropológicas e 
culturais na formação histórica, antes que as ciências que lhes definem o 
contexto se tivessem constituído407. 
 

Em avaliação de Manoel Luiz Salgado Guimarães, o projeto historiográfico de Von 

Martius também teria transcendido à tradicional historiografia política.  
Distante do que se convencionou caracterizar como marcas da historiografia 
do século XIX, unicamente voltada para o relato dos sucessos políticos, seu 
projeto historiográfico apresenta uma amplitude maior, vindo a se realizar 
em muitos textos posteriores da historiografia brasileira e que ainda hoje 
marcam balizamentos centrais para seu estudo entre nós408. 
 

A experiência da viagem, bem como a utilização do relato de viagem enquanto fonte 

para a escrita da História, também esteve presente no célebre executor do plano de Von 

Martius: Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro. Temístocles Cezar, ao 

analisar a apreensão de Varnhagen dos relatos de viagem do século XVI, em especial, Thevet, 

Léry, Staden, Gândavo e Soares de Sousa, constatou que Varnhagen os utilizava em um 

sentido de comprovar/provar suas afirmações. “Os relatos aparecem, normalmente, como 

notas de pé de página com a função de comprovar ou reforçar o argumento do autor”409. Em 

Varnhagen, o poder de observação é uma característica fundamental do viajante. Sem ele, o 

relato fica totalmente comprometido. “[...] poder de observação, uma regra básica do código 

científico que preside as informações contidas nos relatos de viagem trabalhados por 

Varnhagen”410.  

Varnhagen não apenas excursionou por várias regiões do Brasil e do Mundo por conta 

de sua carreira de diplomata, onde também aproveitava primordialmente para estar em 

arquivos e bibliotecas, com o fito de obter subsídios para sua escrita histórica, mas também 

produziu relatos de viagem. Um destes relatos, intitulado “Grande jornada a vapor: quinze 

estados percorridos em 14 dias”411, trata-se de manuscrito inédito descoberto pela historiadora 

                                                           
407 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 254. 
408 GUIMARÃES, op. cit., 2000. 
409 CEZAR, Temístocles. Varnhagen e os relatos de viagem do século XVI: ensaio de recepção historiográfica. 
Anos 90. Porto Alegre, n. 11, 1999, p. 40. Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/anos90/article/view/6541/3893>. Acessado em 30/10/2013. 
410 Idem, p. 45. 
411 O manuscrito foi editado, ilustrado e comentado por Lúcia Maria Paschoal Guimarães. VARNHAGEN, 
Francisco Adolfo de. Grande jornada a vapor: quinze estados percorridos em 14 dias. In: GUIMARÃES, Lúcia 
Maria Paschoal; GLEZER, Raquel (orgs.). Varnhagen no caleidoscópio. Rio de Janeiro: Fundação Miguel de 
Cervantes, 2013, p. 133-157. Ver resenha do livro: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. GUIMARÃES, Lúcia 
Maria Paschoal; GLEZER, Raquel (orgs.). Varnhagen no caleidoscópio. Rio de janeiro: Fundação Miguel de 
Cervantes, 2013, 451 p. História. São Paulo, v. 32, n. 2, p. 241-243, 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/his/v32n2/a12v32n2.pdf>. Acessado em 11/02/2014. 
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Lúcia Maria Paschoal Guimarães em pesquisa no Arquivo do Instituto Rio Branco 

(Itamaraty). A pesquisadora encontrou o manuscrito, que deduziu estar incompleto, em um 

maço que correspondia às viagens de Varnhagen pelo Brasil. Guimarães asseverou que o 

caráter inédito do manuscrito deveu-se à distração de algum arquivista que o classificou neste 

maço. O manuscrito é um relato de viagem empreendido por Varnhagen após deixar o cargo 

de embaixador no Peru, gerando certa crise diplomática, rumo aos EUA entre 1º de Setembro, 

data em que o navio zarpou de Colón – cidade localizada à direita no istmo do Panamá – e 23 

de Setembro de 1867. 

Autêntico discípulo de Humboldt, Varnhagen acreditava no valor 
pedagógico das viagens. Talvez pretendesse conferir in loco a reconstrução 
do país e as transformações que se operavam com o fim recente da Guerra 
Civil Americana. E, por tabela, poderia averiguar as circunstâncias que 
levaram os estados confederados à derrota [...]412. 
 

Em sua tese de doutoramento, por vezes, Alice Canabrava se aproximou do uso do 

relato de viagem em sua operação historiográfica de modo muito semelhante ao empreendido 

por Varnhagen, onde o relato é tomado como estatuto de verdade, não sendo confrontado com 

nenhuma outra fonte ou bibliografia, apenas afirmando algo sem dar referência e 

corroborando a afirmação com o relato. “A mesma impressão favorável está registrada no 

Diário de Navegação de Pero Lopes de Sousa”413. Em outra ocasião, o relato de viagem do 

missionário Tomas Gage foi tomado como atestado de verdade, no qual se pode ver com os 

olhos do outro. “Tomas Gage, o missionário escocês que visitou a cidade por ocasião das 

feiras, dizia que [...]”414. 

Em reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) de 1971, 

ocorrida em Curitiba-PR, Alice P. Canabrava proferiu palestra sobre Varnhagen e Capistrano 

de Abreu. No mesmo ano, abriu os trabalhos da área de História do Encontro Internacional de 

Estudos Brasileiros. I Seminário de Estudos Brasileiros, ocorrido nas dependências do IEB. 

Tanto em uma ocasião quanto em outra, a obra de Francisco Adolfo de Varnhagen “História 

Geral do Brasil” foi tomada como “[...] o grande monumento da historiografia do século 

XIX”415. Alice o aproximou das grandes diretrizes normativas para o ofício de historiador, 

ligadas ao IHGB, porém demarcou ser o indianismo uma exceção.  

Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), vinculou-se ao Instituto, desde 
1840, como sócio correspondente. Sua História Geral do Brasil (1854), 

                                                           
412 GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal. “Grande jornada a vapor”: um segredo do visconde de Porto Seguro? 
In: GUIMARÃES; GLEZER, op. cit., 2013, p. 118-119. 
413 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 44. 
414 Idem, p. 22. 
415 CANABRAVA, op. cit., 1972, p. 6. 
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afastou-se de algumas tendências que marcavam a mentalidade dos homens 
daquele sodalício, como o indianismo, mas ligou-se aos seus grandes 
objetivos. É o monumento da historiografia brasileira do século XIX416. 

 
Certamente, Alice Canabrava tomou conhecimento da obra de Varnhagen a partir do 

curso de História da Civilização Brasileira ministrado por Taunay no ano de 1937 – 

lembrando que o curso de História da Civilização Brasileira era ministrado no terceiro ano da 

graduação, e que em 1937 Alice se encontrava no último ano da mesma. Ao comentar a 

produção historiográfica acerca do movimento bandeirante, Taunay afirmou sobre a 

contribuição de Varnhagen: “Até mesmo o ilustre Varnhagen bem pouco concedera, das 

volumosas páginas de sua História Geral, ao episódio das bandeiras que muito 

perfunctoriamente explorou”417. Neste mesmo diapasão, em seu trabalho sobre as bandeiras, 

Alice tratou também de Varnhagen na perspectiva das contribuições do século XIX, que “[...] 

trataram dos fatos da expansão geográfica como episódios da gestão administrativa dos 

representantes da Coroa. Essa técnica foi geralmente adotada nas obras sobre a história geral 

do Brasil. Varnhagen, e mais resumidamente Rio Branco, fizeram a enumeração cronológica 

das expedições mais conhecidas”418. 

A constatação de Alice de que Varnhagen teria se afastado do indianismo seria 

corroborada anos mais tarde por Temístocles Cezar. Contudo, nem por isso poderia ser 

tomado por antirromântico. “Antirromântico? No início da sua trajetória intelectual, com 

certeza, não. Suas relações com Alexandre Herculano e a colaboração com o Panorama são 

indicadores seguros”419. Alice também o aproximou de Alexandre Herculano. “[...] não se 

poderia deixar de considerar, em estudo mais profundo, a autoridade de Alexandre Herculano, 

também muito influenciado pelo pensamento alemão, fundador da historiografia moderna 

portuguesa, com quem Varnhagen manteve estreitas relações”420. Em estudo introdutório a 

um texto de Varnhagen de difícil acesso – haja vista que foi publicado em Viena e em francês 

– intitulado “A origem turaniana dos americanos tupis-caraíbas e dos antigos egípcios. 

Indicado pela filologia comparada: traços de uma antiga migração na América, invasão do 

                                                           
416 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 418. 
417 TAUNAY, op. cit., 1937, p. 123. 
418 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 12. 
419 CEZAR, Temístocles. Varnhagen em movimento: breve antologia de uma existência. Topoi. Rio de Janeiro, 
v. 8, n. 15, 2007, p. 162. Disponível em: 
<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi15/topoi%2015%20-%20artigo7.pdf>. Acessado em 
02/11/2013. 
420 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 248-249. Sobre a 
atuação de Varnhagen em O Panorama e suas relações com Alexandre Herculano, ver: PROTÁSIO, Daniel 
Estudante. Francisco Adolfo de Varnhagen e algumas linhas de força da historiografia portuguesa do seu tempo 
(1839-1841). História da Historiografia. Ouro Preto, n. 14, p. 27-43, 2014. Disponível em: 
<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/669/447>. Acessado em 16/05/2014. 
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Brasil pelos tupis etc.”421 de 1876, Temístocles Cezar, em uma chave de leitura inspirada em 

François Hartog, problematizou a questão do indígena para Varnhagen na perspectiva das 

relações entre antigos, modernos e selvagens. Segundo ele, poderíamos conceber, de certa 

forma, dois “Varnhagens” em relação à questão do indígena no Brasil. O primeiro seria 

aquele Varnhagen traumatizado por conta de uma experiência mal sucedida, na qual foi 

ameaçado por índios em 1840.  

Logo, desde os anos 1840, Varnhagen começa uma verdadeira operação de 
desmonte dos argumentos indianistas: sobretudo de que os indígenas teriam 
direito de posse ao território americano por serem nativos à época da 
chegada do europeu. Para tanto, era necessário estudá-los, conhecê-los, saber 
quem eram e como chegaram aqui422. 
 

Desta feita, no início de sua carreira seria declaradamente anti-indianista. Isso se 

expressou em várias passagens de sua História Geral do Brasil. Contudo, já no final de sua 

carreira, Varnhagen havia questionado a problemática indígena na História da Nação. 

Para Varnhagen, entretanto, em 1877, os índios poderiam ser os figurantes 
iniciais de sua história sem problema algum, mesmo sabendo-se que a lógica 
da concessão não é um traço marcante da sua personalidade. É que, desde 
1876, o historiador, então visconde de Porto Seguro, acreditava ter 
finalmente resolvido o problema da origem dos índios brasileiros423. 
 

Sendo assim, no final de sua carreira, já não mais seria um anti-indianista, tão pouco 

um indianista strictu sensu. O que o aproximaria do romantismo tanto para Alice Canabrava 

quanto para Temístocles Cezar seria a preocupação com a tradição nacional.  

Quanto ao método empregado por Varnhagen, Alice o aproximou de Leopold Von 

Ranke424. 

Conhecemos pouco a formação intelectual de Varnhagen, a não ser o 
treinamento como autodidata, na experiência de longos anos, junto aos 
arquivos. Raros são os autores estrangeiros citados em suas cartas. Sua 

                                                           
421 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. A origem turaniana dos americanos tupis-caraíbas e dos antigos 
egípcios. Indicado pela filologia comparada: traços de uma antiga migração na América, invasão do Brasil pelos 
tupis etc. In: GUIMARÃES; GLEZER, op. cit., 2013, p. 346-448. 
422 CEZAR, Temístocles. Varnhagen entre os antigos, os modernos e os “selvagens”: estudo introdutório de “A 
origem turaniana dos tupis e dos antigos egípcios”. In: GUIMARÃES; GLEZER, op. cit., 2013, p. 328. 
423 Idem, p. 326. 
424 A produção sobre Leopold Von Ranke (1795-1886) é bastante extensa. Contudo, o lugar comum é o de se 
tomar Ranke como “objetivista”, “neutralista”, leitor ingênuo dos documentos. Sugerimos como leitura uma 
perspectiva que busca deixar falar o próprio Ranke, para além dos clichês imputados a ele pela Historiografia do 
século XX. Podemos pensar Ranke a partir de Kant e ver que sua hermenêutica é toda ela luterana. Ver: 
CALDAS, Pedro; MARTINS, Estevão. Leopold Von Ranke (1795-1886). In: BENTIVOGLIO; LOPES, op. cit., 
2013, p. 13-32. Além disso, os autores demonstram que Ranke também se preocupava com uma História 
totalizadora, para além da História Política. Contudo, Ranke tinha claro que pela limitação do conhecimento 
naquele momento, os recortes eram necessários. 
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preocupação e maestria quanto à exegese documental parecem revelar a 
influência de Ranke (1795-1885)425. 
 

O diagnóstico de Temístocles Cezar quanto à “influência” de Ranke na obra de 

Varnhagen cabe no caso de Alice Canabrava: muito mais se aponta do que se comprova tal 

contato. Cezar admite apenas um ponto de contato entre ambos: “o gosto pelo arquivo”426. 

Para ele, não seria possível enquadrar Varnhagen em nenhuma escola historiográfica, pois sua 

prática apresentou variados elementos caros aos oitocentos, como “[...] aquela do 

estabelecimento da verdade histórica por meio do trabalho nos arquivos, da busca de 

documentos originais, da objetividade narrativa e da imparcialidade do historiador”427. Alice 

já havia apontado para o “amor à verdade” em Varnhagen.  
Para o autor da História Geral, o material básico com que se escreve a 
História são os fatos que os documentos registraram, “os fatos mais 
importantes” afirma o historiador paulista, descritos “com exatidão e 
clareza”, e sem afastar-se do amor à verdade, como bússola, a sobrepujar 
“crenças e ilusões”. Esta verdade é a verdade dos fatos, assentada nas provas 
documentais, que deve conduzir a uma “história sisuda e imparcialmente 
escrita”428. 
 

Outro ponto de aproximação entre Ranke e Varnhagen demarcado por Alice foi o 

predomínio de uma História factual e político-administrativa. “É uma história político-

administrativa, caráter dominante nas obras de Ranke e de outros autores de sua época”429. A 

exegese documental foi outro ponto de aproximação que Alice P. Canabrava demarcou. “A 

preocupação e a maestria quanto à exegese documental nos sugerem desde logo a influência 

de Leopold Von Ranke (1795-1886)”430. Não à toa, Varnhagen foi o que deu autenticidade à 

autoria de vários textos. O primeiro destes textos, como apontado por Alice, foi de autoria de 

Gabriel Soares de Souza431. 

Para Canabrava, “A História Geral se filia à História Filosófica, inscrita entre os 

objetivos do Instituto, ou seja, aquela que deve ser dominada pelo pensamento científico, pela 

                                                           
425 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 418. Alice se equivocou quanto ao ano de morte de Ranke. A data correta é 
1886 e não 1885. 
426 CEZAR, op. cit., 2007, p. 170. 
427 Idem, p. 161. 
428 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 250. Para 
Temístocles Cezar, o pressuposto que Varnhagen mais tinha dificuldade em seguir era o da imparcialidade. Cf. 
CEZAR, op. cit., 2007. 
429 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 251-252. 
430 Idem, p. 247. 
431 Temístocles Cezar dedicou todo um artigo a esta operação historiográfica de Varnhagen: identificar a autoria, 
a autenticidade e transformar este relato de viagem de Gabriel Soares de Sousa em fonte para a História 
brasileira do século XVI. Ver: CEZAR, Temístocles. Quando um manuscrito torna-se fonte histórica: as marcas 
de verdade no relato de Gabriel Soares de Sousa (1587). Ensaio sobre uma operação historiográfica. História em 
Revista. Pelotas, v. 6, p. 37-58, 2000. Disponível em: 
<http://ich.ufpel.edu.br/ndh/downloads/Volume_06_Temistocles_Cezar.pdf>. Acessado em 02/11/2013. 
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soberania da razão”432. Segundo Arno Wehling, Varnhagen se considerava “adepto de uma 

história filosófica”433. Por isso, para Alice Canabrava a História em Varnhagen é “mestra da 

vida, serve ao presente e ao futuro”434.  

Neste regime antigo de historicidade, a viagem possuía papel fundamental para o 

ofício de historiador. Neste sentido, o relato de viagem seria “uma fonte que viu o que 

descreve e experimentou o que viu”435. É o fato de ter visto com os próprios olhos que dá 

legitimidade ao relato436, o que François Hartog em seu “Evidência da História: o que os 

historiadores veem” denominou por autópsia. Hartog demonstra o caminho dessa autópsia na 

Antiguidade e como foi repensada no regime moderno de historicidade. “Para eles [os 

historiadores modernos], também, a história é uma questão de olhar e de visão: ver em 

melhores condições, de forma mais abrangente e profunda, além de ver em termos de verdade, 

trazer à luz o que tinha permanecido invisível, mas também fazer ver”437.  

Em Capistrano de Abreu, temos outro papel para a viagem e o relato de viagem, que o 

distancia de Martius e Varnhagen. A viagem em Capistrano de Abreu se daria através da 

leitura, uma vez que ler é ver.  
[...] a viagem, em Capistrano, seria outra, distinta daquela do historiador-
andarilho, pois não o incitaria a percorrer largas distâncias, a vagar de um 
espaço a outro. Embora as inúmeras incursões a região centro-sul enfeixem 
um capítulo significativo em sua biografia, nada as aproximaria do périplo 
incansável empreendido por Varnhagen – caso paradigmático daquele 
historiador-viajante que, transpondo fronteiras, via a história. Em 
contrapartida, Capistrano excursionava pelo interior do país, motivado ora 
pelas circunstâncias oportunas de ser hospedado na casa de amigos, ora pela 
busca de ambiente favorável a seus trabalhos de pesquisa. Através dos 
relatos desses breves deslocamentos, registrados em sua correspondência, é 
possível recompor os roteiros, nomear os lugares que visitou. Acima de tudo, 
e onde quer que estivesse, importava-lhe menos cartografar paisagens do que 
se dedicar inteiramente à leitura438.  

                                                           
432 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 419. 
433 WEHLING apud CEZAR, op. cit., 2007, p. 195. 
434 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 251. 
435 CEZAR, Temístocles. Thevet e Léry: visão, crença e história no Brasil do século XVI. Ciências e Letras. 
Porto Alegre, n. 37, 2005, p. 28. Disponível em: 
<http://www1.fapa.com.br/cienciaseletras/pdf/revista37/cap02.pdf>. Acessado em 02/11/2013. 
436 A conhecida passagem do Evangelho de João, onde pela primeira vez após a ressurreição, segundo a tradição, 
Jesus apareceu aos discípulos, pode exemplificar bem esta autópsia no campo teológico judaico. Neste caso, o 
que legitima a fé é o olhar, o ter visto. “Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram”. Cf. Bíblia de 
Jerusalém (Jo 20, 28), p. 2039. 
437 HARTOG, François. Evidência da História: o que os historiadores veem. 1º edição. Belo Horizonte: 
Autentica Editora, 2011, p. 15. Michel De Certeau realizou brilhante leitura de Jean de Léry, compreendendo o 
relato de viagem como um discurso sobre o outro. Cf. CERTEAU, Michel De. Etno-Grafia. In: CERTEAU, 
Michel De. A Escrita da História. 3º edição. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 221-260. Para Temístocles Cezar, 
o relato de Léry é um elogio à autópsia. Cf. CEZAR, op. cit., 2005, p. 36. 
438 OLIVEIRA, Maria da Glória de. Crítica, método e escrita da história em João Capistrano de Abreu (1853-
1927). 2006. 183 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História) – IFCH/UFRGS, Porto Alegre, 2006, 
p. 25-26. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7111/000539349.pdf?sequence=1>. 
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Alice Canabrava também não foi uma historiadora-viajante e sua prática 

historiográfica se dava através da consulta às chamadas “fontes primárias” e da bibliografia 

contemporânea, onde os relatos de viagem também eram tomados como seus olhos. Por 

vezes, os relatos corroboraram a bibliografia, como no excerto: “As chuvas contínuas e 

pesadas que caíam durante quase todo o ano, transformavam os terrenos circundantes em 

paúes onde as febres eram comuns”439. Aqui ela se apoiou no artigo de Roland Dennis Hussey 

“Spanish Colonial Trails in Panamá” publicado em 1939 na Revista de História da América e 

no relato do missionário escocês Tomas Gage. Há casos em que o relato foi corroborado por 

documentação oficial440, confirmado por documentos, em uma operação cara à Capistrano.  
Entretanto, apesar de todos os esforços despendidos, os resultados foram 
parciais; os depoimentos dos contemporâneos nos garantem a diminuição 
do comércio do porto durante as administrações de Saavedra, mas, por outro 
lado, os documentos confirmam [grifos nossos] que o contrabando 
continuava nesses períodos, ainda que de forma atenuada441. 
 

Em sua palestra acerca de Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu, Alice 

Canabrava remontou-se aos anos iniciais do trabalho intelectual de Capistrano. “As primeiras 

manifestações literárias mostram a primazia dos autores franceses e ingleses, e o apego às 

doutrinas positivistas e evolucionistas”442. Por autores franceses entenda-se Taine e Comte e 

quanto aos ingleses, Spencer e Buckle. Alguns autores, como Arno Wehling, por exemplo, 

dividiram a obra de Capistrano de Abreu em duas fases. Uma, onde Capistrano estava sob a 

“influência” dos evolucionistas e cientificistas e outra, já no contato com a crítica histórica de 

Ranke443. Alice Canabrava, à seu modo, também enxergava “dois Capistranos”, um ligado ao 

legado de Varnhagen e outro ao da contribuição das Ciências Sociais.  
Na cronologia de sua vida, João Capistrano de Abreu se coloca entre duas 
concepções de História: a História como narrativa do empírico, dentro do 
juízo moral, que tem Varnhagen, no Brasil, seu representante máximo, e a 
História no quadro das ciências sociais, numa dimensão nova, segundo o 
caminho apontado em 1900 por Henri Berr444.  
 

                                                                                                                                                                                     
Acessado em 05/11/2013. Esta dissertação foi publicada em livro de modo compactado: OLIVEIRA, Maria da 
Glória de. Crítica, método e escrita da história em João Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2013. O trecho que transcrevemos acima não se encontra no livro. 
439 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 22-23. 
440 Idem, p. 60. 
441 Idem, p. 78-79. 
442 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 255. 
443 Nesta concepção, esta primeira fase de Capistrano é vista prospectivamente como “pobre”, ao passo que na 
segunda fase Capistrano teria se libertado do cientificismo e amadurecido através da crítica histórica da escola 
histórica alemã. Ver: WEHLING, Arno. Capistrano de Abreu: a fase cientificista. In: WEHLING, Arno. A 
invenção da história: estudos sobre o historicismo. 2º edição. Rio de Janeiro: Ed. UGF, 2001, p. 141-174. 
444 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 423-424. 
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Neste momento (das “primeiras manifestações literárias”) Capistrano de Abreu ainda 

estava no Ceará, onde participava de um grupo literário chamado “Academia Francesa”.  

Por meio de discursos veiculados na imprensa local, principalmente no 
jornal A Fraternidade, a agremiação visava difundir ideias liberais, 
promover o desenvolvimento científico e intelectual, propagar a doutrina 
positivista e fazer conhecer as “leis do progresso”. Seus integrantes se 
reuniam para discutir os livros em voga na Europa, especialmente os de 
Taine, Buckle, Comte, Spencer e Darwin445. 
 

O grupo se reunia na casa de Raimundo da Rocha Lima, que faleceu muito jovem, 

ainda aos 23 anos, em 1878. “Naquele mesmo ano, ao escrever o prefácio do livro Crítica e 

Literatura do falecido, Capistrano relembrava os tempos da “Academia Francesa” e da 

“Escola Popular” ao citar diversos autores como Henry Thomas Buckle, Auguste Comte, 

Herbert Spencer, Hippolyte Adolphe Taine, dentre outros”446. 

Ao estabelecer uma relação entre Ranke e Capistrano, Alice procurou sempre ter como 

parâmetro seu antecessor: Varnhagen. “Tal como em Varnhagen, a exegese documental, que 

ocupou muito do tempo de Capistrano, parece inspirar-se em Ranke, na escola histórica 

alemã”447. No mesmo ano afirmou em relação à Capistrano que  
[...] suas obras revelam a preocupação fundamental de determinar os fatos 
com base na autenticidade das fontes. Deste modo, Capistrano de Abreu 
como seus seguidores, deram continuidade ao empirismo como método de 
trabalho intelectual, mantendo a tradição firmada por Varnhagen448.  
 

O que Alice Canabrava denominou de “historiografia empírica” diz respeito à 

historiografia brasileira da metade do século XIX até Capistrano de Abreu, sendo este último 

o elo entre aquela historiografia e a historiografia surgida sob os auspícios da Universidade. 

Esta historiografia empírica seria marcada por sua estreita relação com as ciências naturais e 

                                                           
445 OLIVEIRA, Josiane Roza de. Um historiador em formação: os primeiros anos da vida intelectual de 
Capistrano de Abreu (1875-1882). 2011. 309 f. Tese (Pós-Graduação em História das Ciências e Saúde Pública) 
– Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2011, p. 29. Esta tese de Josiane Roza de 
Oliveira possui um recorte bastante específico: 1875-1882. Através dele, Oliveira intenta analisar Capistrano de 
Abreu e a crescente delimitação do ofício de historiador diante de outros saberes através de seus primeiros anos 
de atuação após sua chegada ao Rio de Janeiro em 1875, privilegiando instituições como a Biblioteca Nacional e 
o IHGB. 
446 SOUSA, Ricardo Alexandre Santos de. Capistrano de Abreu: História Pátria, Cientificismo e Cultura – A 
construção da História e do Historiador. 2012. 309 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História das 
Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, FioCruz, Rio de Janeiro, 2012 p. 20. Nesta tese, Ricardo 
Alexandre de Sousa teve acesso à documentação inédita de Capistrano de Abreu depositada sob a guarda do 
Convento Nossa Senhora de Santa Teresa, onde a filha de Capistrano é madre-priora. Sua tese é de que não se 
pode avaliar um autor longevo como Capistrano de Abreu tomando como base as influências de sua mocidade, 
todavia também não se pode desprezar o nascedouro do seu pensamento mesmo que ao longo do tempo surja a 
influência de novos autores e o ocaso de alguns que antes o apaixonaram. Há, entretanto, algumas permanências 
que valem a pena serem observadas. Desta forma, Sousa não concebe a historiografia de Capistrano de Abreu em 
fases, tampouco o abandono de alguns paradigmas e a adoção do historicismo, como o faz Arno Wehling. 
447 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 420. 
448 CANABRAVA, op. cit., 1972, p. 65. 
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pelo “apego documental”. Em sua palestra de 1974, Capistrano também foi caracterizado 

como continuador de Varnhagen e vinculado à escola histórica alemã. “[...] Capistrano de 

Abreu foi um continuador de Varnhagen, quando o apreciamos sob um aspecto, a técnica e a 

problemática da pesquisa documental. É um discípulo da escola histórica alemã”449. O 

tratamento documental de Capistrano de Abreu pode ser tomado como um exercício que seu 

amigo geólogo, Orville Derby, denominou por “geologia da lama”. Para Capistrano, a leitura 

do documento também se daria em camadas, indo de um todo homogêneo, para suas partes 

mais profundas, onde teríamos a heterogeneidade. “E Capistrano associava essa “geologia da 

lama” aos procedimentos de pesquisa propostos pela historiografia alemã. Concordava com as 

proposições de Leopold Von Ranke, ainda que ele não fosse seu favorito”450. O projeto de 

Capistrano de Abreu de escrever uma História definitiva do Brasil, superando Varnhagen, não 

se concretizou exatamente pelo fato de que em sua compreensão sempre faltava algum 

documento, tamanho seu “apego documental”. “Para ele, sempre faltava um documento, 

tornando-se necessário retornar periodicamente ao mesmo ponto, a fim de tentar corrigi-lo, 

anotá-lo, comentá-lo. Daí a impossibilidade de contentar-se com qualquer documento ou 

conclusão”451. Talvez, por isso, ainda em 1944, Alice Canabrava tivesse afirmado acerca de 

Capistrano de Abreu que “[...] em virtude do culto estrito da documentação, da minúcia 

erudita, da tendência para os problemas de detalhe, [...] tendeu para a transcrição dos dados 

documentais, com poucas observações rápidas”452. Em sua tese de 1942, Alice Canabrava 

apresentou uma noção de documento em que a descoberta dos mesmos serviria para 

esclarecer fatos históricos, aproximando-se da operação historiográfica engendrada por 

Capistrano de Abreu.  

Somos de parecer, que pela ausência de qualquer referência à licença de 
1587, e tendo em vista a permissão especial do vice-rei do Perú, de 1592, é 
duvidosa a existência de permissões reais anteriores a 1602; contudo, este 

                                                           
449 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 256. 
450 GONTIJO, op. cit., 2013, p. 297. Este livro de Rebeca Gontijo, lançado em 2013, trata-se de edição de sua 
tese de doutoramento defendida na UFF em 2006. O intento principal da autora é mostrar como se deu a 
construção de Capistrano de Abreu como exemplo de historiador moderno a partir da produção sobre ele, como 
seus vários necrológios e biografias e também a partir de si mesmo, ou seja, de sua correspondência. A 
conclusão de Gontijo se manifestou no sentido de que José Honório Rodrigues foi o principal responsável pela 
construção e perpetuação de Capistrano como modelo de historiador. É possível dizer, portanto, que José 
Honório construiu não apenas uma história da história, mas uma obra historiográfica e uma figura exemplar de 
historiador, afirmando que o mesmo, ou seja, Capistrano de Abreu, havia sido capaz de inspirar os estudiosos de 
sua própria época e que poderia orientar os historiadores do presente e do futuro. Para Capistrano, Edward 
Meyer (1855-1930), historiador alemão especialista em Antiguidade, teria ido mais além do que Ranke. Sobre a 
importância deste historiador para Capistrano de Abreu, ver: SOUSA, op. cit., 2012, p. 226-231. 
451 GONTIJO, op. cit., 2013, p. 300. 
452 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 14.  
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problema continua aberto, à espera de novos documentos que possam trazer 
luzes mais esclarecedoras sobre o assunto453. 
 

Além da aproximação entre Capistrano e Varnhagen, Alice Canabrava também 

demarcou suas diferenças e, principalmente, as contribuições metodológicas e historiográficas 

do historiador cearense. Para ela, o principal diferencial de Capistrano de Abreu em relação 

ao Visconde de Porto Seguro foi a aproximação do primeiro com as nascentes Ciências 

Sociais, em especial a sociologia454.  

Mas, diferentemente de Varnhagen que, tendo passado a maior parte de sua 
vida no exterior, tinha sua mente voltada quase que de exclusivo para as 
fontes primárias, Capistrano de Abreu, nunca deixando sua pátria, manifesta 
curiosidade incansável com referência às correntes do pensamento europeu, 
no campo das ciências sociais, em plena efervescência no meado do 
século455. 
 

A mesma posição se manteve no I Seminário de Estudos Brasileiros do IEB. Para 

Alice P. Canabrava, Capistrano em “[...] sua preocupação pelos fatos é um continuador da 

escola empírica, e se enquadra entre os positivistas, mas, contrariamente a Varnhagen, e, 

desapegado do rígido esquema dos últimos, procurou assimilar os conceitos das outras 

ciências do homem que se desenvolviam em seu tempo”456. A concepção de positivismo de 

Alice não possui caráter pejorativo, apenas denota a filiação de Capistrano à Comte e 

Spencer. Em sua polêmica com Silvio Romero, Capistrano fez uso de uma gama de 

conhecimentos oriundos das ciências sociais457. “A antropologia, a arqueologia, a sociologia e 

a filologia são ferramentas teóricas de que Capistrano se utiliza para dar contornos científicos 

à questão”458.  

Em sua conferência de 1974, Alice Canabrava demarcou a originalidade da 

contribuição de Capistrano e o que o apartava de Varnhagen. “Na multiplicidade de autores e 

                                                           
453 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 50. 
454 Para Capistrano, sem o auxílio da nova “ciência sociológica”, não era possível perceber as relações 
constitutivas dos diferentes aspectos e fatores da vida de um povo. Cf. OLIVEIRA, op. cit., 2013, p. 53. 
455 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 421. 
456 CANABRAVA, op. cit., 1972, p. 7. 
457 Sobre Silvio Romero enquanto historiador ver: TURIN, Rodrigo. Narrar o passado, projetar o futuro: Sílvio 
Romero e a experiência historiográfica oitocentista. 2005. 203 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em 
História) – IFCH/UFGRS, Porto Alegre, 2005. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/10266/000593678.pdf?sequence=1>. Acessado em 
08/11/2013. Rodrigo Turin procurou pensar a obra de Sílvio Romero como historiador literário, onde o ser 
literário não dirimiu o papel de historiador, porém não o toma como representante de uma geração, ao contrário, 
como estando à margem.  
458 PEREIRA, Daniel Mesquita. Descobrimentos de Capistrano: a História do Brasil a grandes traços e largas 
malhas. 2002. 194 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura) – PUC-Rio, Rio de 
Janeiro, 2002, p. 125. Disponível em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-
rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=3778@1>. Acessado em 13/06/2013. Esta tese de Daniel 
Mesquita Pereira foi publicada em livro. Ver: MESQUITA, Daniel. Descobrimentos de Capistrano: a História 
do Brasil “a grandes traços e largas malhas”. Rio de Janeiro: Apicuri/Ed. PUC-Rio, 2010. 
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de assuntos, não é difícil entrever a convergência, como interesses dominantes, para a 

Geografia, a Etnologia e, necessariamente, a História, e a vinculação estreita ao pensamento 

científico alemão”459. Acerca da Geografia em Capistrano de Abreu e a leitura empreendida 

por Alice Canabrava da incorporação da tradição geográfica alemã pelo historiador cearense 

trataremos detidamente no próximo capítulo.  
Na Etnologia, as pesquisas de Capistrano de Abreu sobre língua indígena 
ligaram indissoluvelmente seu nome àquela ciência. As línguas o interessam 
como testemunhos de experiências histórica[s]. Ao voltar-se para o estudo 
dos idiomas, seguia a tradição dos estudos etnológicos no Brasil, desde os 
subsídios de Von Martius à contribuição magistral de Von den Steinen e 
seus discípulos460.  
 

Maria da Glória de Oliveira enxergou no estudo das línguas indígenas empreendido 

por Capistrano, a concretização do projeto de Von Martius e da proposta de Varnhagen. 

Como estes povos não deixaram vestígios escritos, a forma de acessar seus modos de vida 

seria através da Etnografia e do estudo de sua língua. Por isso, Capistrano dedicou-se 

intensamente ao estudo das línguas indígenas, como um importante componente de sua 

história pátria. “Formulada pela primeira vez como etapa necessária do trabalho 

historiográfico, a investigação da população aborígine brasileira, tal como a propunha 

Martius, remetia a tarefas específicas que sugeriam um inevitável entrelaçamento entre a 

prática etnográfica e a escrita da história”461. Contudo, Rodrigo Turin, em sua tese de 

doutoramento, demonstrou que em relação à geração de 1870, como Silvio Romero, Euclides 

da Cunha, Tobias Barreto e Nina Rodriguez, Capistrano diferenciava-se pelo fato de separar 

as práticas historiográficas e etnográficas, ao passo que os primeiros aplicavam a Etnografia à 

História.  

O que Capistrano visava pode ser resumido a duas tarefas: primeiro, 
distinguir, através de um ordenamento da gramática, as famílias linguísticas 
que indicariam e classificariam os grupos; segundo, estabelecer um sistema 
cultural próprio a essas populações, por meio dos relatos, lendas, crenças. 
Para a primeira tarefa servia-se dos achados metodológicos de Steinen, o 
qual repousava na “separação inequívoca entre tribos cognatas, cujas línguas 
revelariam efetivo parentesco, e tribos afins”. Além disso, buscava palavras 
primárias (aquelas que se referiam às partes do corpo, por exemplo) para 
determinar se línguas diferentes estavam vinculadas a um fundo comum. 
Uma vez realizada essa etapa, o analista teria um corpo linguístico a partir 
do qual interpretar a cultura. Seu estudo sobre os Caxinauás, por exemplo, 
segue justamente essa ordem. Após definir as características gramaticais, 
realiza uma reconstrução da “concepção do mundo” daquele grupo462. 

                                                           
459 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 257. 
460 Idem, p. 258. 
461 OLIVEIRA, op. cit., 2013, p. 104. 
462 TURIN, Rodrigo. Tempos Cruzados: escrita etnográfica e tempo histórico no Brasil oitocentista. 2009. Tese 
(Programa de Pós-Graduação em História Social) – IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, 2009, p. 211. Nesta sua tese, 
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Desta feita, os estudos etnográficos de Capistrano de Abreu são distintos tanto da 

tradição do IHGB e do Museu Nacional, quanto de Varnhagen, Martius e da geração de 1870, 

sendo inéditos no Brasil. A tese de doutoramento de Beatriz Protti Christino acerca de 

Capistrano de Abreu e da sul-americanística do período 1890 e 1929, demonstrou como, 

naquele momento, no Brasil, não havia nenhum trabalho que pudesse ser comparado ao do 

cearense sob a inspiração de Von Den Steinen.  

Não é de admirar que, no momento do rã-txa hu-ni-ku-~i, fosse uma árdua 
tarefa garimpar material sobre as línguas Pano nas livrarias do Rio de 
Janeiro. Os trabalhos que Capistrano de Abreu publicou sobre os Caxinauás 
não aludem a qualquer autor brasileiro, num silêncio que sinaliza a ausência 
de produção científica nacional na área463. 

 
Em seu comentário sobre Capistrano de Abreu de 1971464, nos trabalhos do I SEB do 

IEB465 e em sua conferência de 1974, Alice Canabrava utilizou-se das cartas do historiador 

cearense para comentar sua obra.  
A correspondência de Capistrano de Abreu nos permite acompanhar o 
preparo e a elaboração dessas obras, os caminhos de sua familiarização com 
os principais estudos dos autores alemães que se haviam ocupado do índio 
brasileiro: Hans Staden e Schmidel, testemunhos do século XVI, Martius, 
“ponto de partida das explorações etnológicas do nosso país” e, sobretudo, 
os grandes etnólogos alemães de seu tempo, que no século XIX haviam 
desenvolvido o tratamento científico do índio brasileiro: Von den Steinen, 
Ehrenreich. Leu H. Meyer em sua pesquisa sobre difusão cultural, consultou 
numerosos vocabulários e obras de caráter mais amplo correlacionadas com 
a linguística466.  
 

Estes autores foram apresentados à Alice, certamente, no curso de Plínio Ayrosa na 

cátedra de Etnografia Brasileira e Língua Tupi-Guarani.  

                                                                                                                                                                                     
Rodrigo Turin procurou analisar as concepções etnográficas do IHGB e do Museu Nacional e como, depois, a 
geração de 1870, principalmente com Silvio Romero, se contrapôs à concepção etnográfica daquelas instituições. 
O principal diferencial em relação a estas se manifesta no sentido de que sua etnografia era meramente 
enumerativa, silenciava em relação ao elemento negro e seu método de análise linguístico baseava-se na 
comparação com o latim, uma vez que o pensamento era de que os índios brasileiros pudessem ser comparados 
com os “clássicos”. Estes intelectuais buscavam uma História mais profunda através da aplicação da Etnografia à 
História. A contenda entre Sílvio Romero e Capistrano de Abreu se manifestou no sentido de que o primeiro 
apregoava que a preponderância do elemento negro na população brasileira poderia ser comprovada analisando 
sua contemporaneidade. Capistrano, por seu turno, recorrendo à literatura de viagem, daqueles que viram, 
provou que a preponderância era indígena com o elemento português.   
463 CHRISTINO, Beatriz Protti. A rede de Capistrano de Abreu (1853-1927): uma análise historiográfica do rã-
txa hu-ni-ku-~i em face da Sul-americanística dos anos 1890-1929. 2006. 242 f. Tese (Programa de Pós-
Graduação em Semiótica e Linguística Geral) – DL/FFLCH/USP, São Paulo, 2006, p. 76. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-16042007-162715/pt-br.php>. Acessado em 08/11/2013.  
464 CANABRAVA, op. cit., 1971. Em suas cartas publicadas por José Honório Rodrigues, cita muitos autores 
das ciências sociais. Cf. CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 421. 
465 CANABRAVA, op. cit., 1972. A imensa correspondência de sua assinatura publicada por José Honório 
Rodrigues e numerosas obras históricas de seus contemporâneos mostram a considerável influência que exerceu. 
Cf. CANABRAVA, op. cit., 1972, p. 65.  
466 CANABRAVA, Varnhagen. Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 259. 



131 

 

Os trabalhos [...] de Paul Ehrenreich, de Von Den Steinen [...] e de inúmeros 
outros, excelentes, tem todos os característicos de blocos basilares que se 
podem juntar, sobrepor, amoldar uns aos outros, como os de [...] Capistrano 
de Abreu, [...] etc., evidenciam qualidade de peças de acabamento, 
pormenores que se exigem somente numa estrutura já constituída467.  
 

Autores como Hans Staden e Hermann Meyer Alice deve ter tido contato através da 

própria obra de Capistrano de Abreu, uma vez que em seu trabalho sobre as Bandeiras 

comentou “Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil” e também elencou este livro em sua 

bibliografia do artigo de 1938 sobre a região de Piracicaba468. No comentário do livro, Alice 

apontou para o fato de que o mesmo trouxe um novo documento intitulado “Narração da 

viagem e descobrimento que fez o sargento mor Francisco de Mello Palheta no rio da Madeira 

e suas vertentes, por ordem do senhor João da Maia Gama, do Conselho de sua Magestade e 

que Deus guarde, governador e capitão general do Estado do Maranhão, cuja viagem e 

expedição se fez no ano primeiro do seu governo; e se gastou nela desde 11 de Novembro de 

1722 até 12 de Setembro de 1723”. “[...] trata-se de um documento descoberto e publicado 

pela primeira vez pelo Autor, valioso como um dos poucos relatórios sobre bandeiras 

fluviais”469. Sobre o livro “Ribério Dias e as minas de prata, segundo novos documentos”, 

Alice comentou que Capistrano “[...] restabeleceu a verdade histórica sobre os fatos”, uma vez 

que os antigos cronistas haviam atribuído a Ribério Dias façanhas que, na verdade, foram 

realizadas por seu neto470. 

Capistrano de Abreu também foi apresentado à Alice por Taunay. Este historiador foi 

orientado em várias ocasiões por seu mestre Capistrano de Abreu.  

[...] identificar os elementos destacados por Taunay e confrontá-los com as 
diretrizes apresentadas por Capistrano de Abreu em seus artigos e nas cartas 
trocadas entre eles permitiu compreender uma das mais importantes 
influências da escrita da História de Taunay: a recepção que ele realizou das 
orientações de Capistrano de Abreu471. 

 
Em seu texto por conta de sua chegada à FFCL para reger a Cadeira de História da 

Civilização Brasileira em 1934, Taunay destacou a importância de Capistrano na 

historiografia brasileira e na construção de uma História da Civilização Brasileira em 

particular.  
A primeira manifestação séria, digna de acatamento pela extensão e a valia 
de suas páginas, reside nos Capítulos de História Colonial de Capistrano de 

                                                           
467 AYROSA, op. cit., 1937, p. 135. 
468 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 326. 
469 CANABRAVA, Alice Piffer. Ensaio Bibliográfico sobre as Bandeiras. Boletim Bibliográfico. São Paulo, 
Biblioteca Municipal de São Paulo, v. VIII, 1945, p. 33. 
470 Idem, p. 34. 
471 ANHEZINI, op. cit., 2011, p. 24. 
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Abreu, livro publicado no limiar de nosso século, por ocasião das festas 
comemorativas da passagem do quarto centenário da aportada cabralina a 
Porto Seguro. A luz das ideias e teorias modernas, estudou o grande sabedor 
os fenômenos do crescimento brasileiro, atribuímos, como acima 
lembramos, exato valor aos fatos da conquista e da apropriação do 
hinterland472.  
 

Em nenhum dos trabalhos sobre Capistrano de Abreu que consultamos, fizeram 

menção ao viajante-naturalista Ulrich Schmidel473. Alice já conhecia este relato de viagem do 

século XVI, pois em sua tese de 1942 utilizou-se dele com o fito de extrair um exemplo de 

como o inverno na região do estuário do Prata era rigoroso474. 

Entretanto, no inverno, quando os ventos frios varriam as planícies 
pampeanas, a caça rareava e os índios se tornavam hostis, os espanhóis se 
viram condenados às agruras da fome. Enfraquecida pela subalimentação a 
população de conquistadores foi desaparecendo rapidamente; os 
depoimentos dos contemporâneos da fundação da primeira Buenos Aires, 
deixaram a narração de cenas dantescas, em que os brancos, impelidos pela 
fome, chegaram a profanar os cadáveres de seus próprios companheiros475. 
 

No quadro 3 de sua tese de doutoramento, que não aparece no livro de 2013, Rebeca 

Gontijo, ao analisar a correspondência passiva de Capistrano, constatou a presença de Paul 

Ehrenreich476. Quanto à Hermann Meyer não encontramos nenhuma referência nos estudos 

consultados sobre Capistrano de Abreu.   

Conforme expusemos acima, Alice P. Canabrava em sua palestra de 1974 acerca de 

Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu, tratou dos interesses do historiador cearense, 

como a Geografia e a Etnologia. Por fim, apresentou a História e sua vinculação com o 

pensamento científico alemão. A partir dos referenciais teóricos presentes em seu “Capítulos 

                                                           
472 TAUNAY, op. cit., 1937, p. 123. 
473 GONTIJO, op. cit., 2013; OLIVEIRA, op. cit., 2006; PEREIRA, op. cit., 2002; OLIVEIRA, op. cir., 2011; 
SOUSA, op. cit., 2012. 
474 A versão original em latim data de 1599, mas Alice utilizou-se da tradução francesa de 1837: SCHMIDEL, 
Ulrich. Histoire véritable d’um Voyage curieux, fait par Ulrich Schmidel de Straubing, dans l’Amérique ou le 
nouveau monde, par le Brésil, et le Rio de la Plata, depuis l’année 1534, jusqu’em 1554. Oú l’on verra tout CE 
qu’il a souffert pendant ces dix-neuf ans, et la description des pays et des peoples extraordináires qu’il a visités. 
Paris: Arthus Bertrand; Librairie-Éditeur, 1837. Disponível em: 
<http://archive.org/stream/histoirevritabl00hulsgoog#page/n11/mode/2up>. Acessado em 20/08/2013. Sobre 
Schmidel e a importância dos viajantes alemães na constituição da identidade alemã ver: TUCKER, Gene Rhea. 
The Discovery of Germany in America: Hans Staden, Ulrich Schmidel, and the construction of a German 
Identity. Traversea. Arlington (University of Texas), v. 1, p. 26-45, 2011. Disponível em: 
<http://www.uta.edu/history/traversea/ojs/index.php/traversea/article/view/23/pdf_1>. Acessado em 20/08/2013. 
475 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 44. 
476 Foi etnólogo e antropólogo. Estudou medicina e ciências naturais em Berlim, Heidelberg e Wüzburg. E entre 
1884-85 dedicou-se à pesquisa de grupos indígenas no Brasil central. Em 1887-88 acompanhou Von Den 
Steinen na expedição pelo Xingu. Também desenvolveu pesquisas na região do rio Purus e posteriormente na 
Índia, Asia, América do Norte e México. Seus estudos tinham foco em mitologia comparada e estudos 
linguísticos. Cf. SOUSA, op. cit., 2012, p. 224-225. 
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de História Colonial” e em sua correspondência, Alice demonstrou a maneira pela qual 

Capistrano se utilizou de autores da velha e nova Escola Histórica de Economia da Alemanha.  

Ao acercar-se de autores como Roscher, Hildebrand e Schmoller, Capistrano 
de Abreu abordava os trabalhos da velha e da nova Escola Histórica de 
Economia da Alemanha, as quais tiveram grande importância para o 
desenvolvimento da História Econômica, sobretudo a segunda. Sob o ângulo 
formal, pertencem à História da Economia Política, mas sua contribuição 
revelou-se fecunda como historiadores da atividade econômica propriamente 
dita, principalmente sob a liderança de G. Schmoller477.  
 

Segundo Roscher, a pesquisa da atividade econômica não deveria ficar circunscrita 

somente ao presente, mas deveria remontar-se também ao passado. Seu método ficou 

conhecido por histórico-fisiológico, exatamente pelo fato de remontar-se ao passado e 

também porque sua teoria do desenvolvimento apresentava uma concepção por fases. Bruno 

Hildebrand foi o primeiro a formular uma teoria do desenvolvimento por etapas. A primeira 

diria respeito às trocas; a segunda etapa seria a das trocas monetárias e a última da economia 

de crédito478.  

Acompanhando a linha interpretativa de Hildebrand, procurou uma nova 
síntese sobre a economia da área açucareira nordestina, com apoio de novos 
dados empíricos, os da sua experiência, iluminada pelos dados que lhe 
proporcionava o texto. O conceito de naturalismo econômico alicerçava-se 
na permuta de gênero contra gênero, ou no empréstimo de gêneros; as 
transações interoceânicas, à base da moeda, representavam a contrapartida. 
Os dois comportamentos significavam as duas faces a caracterizar a 
economia da área dos engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro479.  
 

Gustav Schmoller concedeu toda atenção ao método histórico, no sentido de que era 

necessário realizar pesquisa documental minuciosa e não se apegar a leis gerais. Por isso, 

frequentou os arquivos e publicou fontes para a História Econômica. Segundo Alice, foi o 

autor da Escola que Capistrano mais admirava. Contudo, o mais citado por ele foi Karl 

Bücher. Este formulou uma teoria dos estágios de desenvolvimento onde abarcou toda a 

                                                           
477 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 260. 
478 A Escola Histórica de Economia também conhecida por Escola Histórica de Economia Política, possui como 
precursor Friedrich List com sua famosa obra “Sistema Nacional de Economia Política”, publicado em 1841. O 
principal ponto de oposição desta obra de List e da Escola Histórica de Economia seria a Economia Política 
Clássica, principalmente em torno de Adam Smith. List priorizou o método indutivo em oposição ao método 
dedutivo da Economia Política Clássica. O marco fundador da Escola foi a publicação de “Compêndio de um 
curso de economia política segundo o método histórico”, de 1843 de autoria de Wilhelm Roscher. Entre os 
autores da velha Escola, citados por Alice, estão: Roscher, Bruno Hildebrand e Karl Gustav Knies. Cf. 
IGLÉSIAS, Francisco. Contribuição da escola histórica de economia política. In: IGLÉSIAS, Francisco. 
Introdução à Historiografia Econômica. Universidade de Minas Gerais: Belo Horizonte, 1959, p. 48-61. 
Realizei um estudo desta obra de List e seus desdobramentos no legado do argentino Raúl Prebisch. Ver: 
ERBERELI JÚNIOR, Otávio. Abordagem acerca do aporte listiano para a formação do pensamento de Raúl 
Prebisch. Revista de Economia Política e História Econômica. Maceió, n. 31, p. 146-182, 2014. Disponível em: 
<https://docs.google.com/file/d/0B2cUT02EXXyLQkpVeENOVzktNGM/edit>. Acessado em 24/02/2014. 
479 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 260-261. 
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História Econômica da Europa Central e Ocidental desde a Antiguidade até os tempos 

modernos.  

Bücher forneceu à Capistrano a inspiração para se pensar a economia doméstica, 

principalmente a partir da caracterização da Economia de oikos da Antiguidade. “Em 1910, a 

analogia se configurou na economia da Casa-grande no Nordeste do país”480. Para ele, as 

missões jesuíticas também apresentaram as mesmas características de uma economia 

doméstica. Capistrano, recomendou a Afonso Taunay e Paulo Prado a leitura de Bücher para 

que os dois historiadores pudessem compreender a economia paulistana dos primeiros 

séculos.  

A vinculação de Capistrano de Abreu com a Economia não tem recebido a devida 

atenção dos estudiosos de sua obra. Roscher, Hildebrand, Knies e Bücher não foram citados 

por nenhum dos historiadores por nós pesquisados em suas teses e dissertações. Schmoller foi 

citado rapidamente e uma única vez por Rebeca Gontijo.  
Outro campo de interesse era a economia. Refere-se à obra de Gustav 
Schmoller , Economia Política, “um livro monumental”, lamentando: 
“Quando me lembro que por certas críticas fideindignas, como hoje 
reconheço, passei tantos anos sem fazer conhecimento com um espírito tão 
superior e luminoso, com cuja privança podia ter adiantado anos, fico 
triste”481. 
 

Contudo, não analisou o papel da Economia em sua escrita da História. Certamente, 

Alice P. Canabrava adquiriu os subsídios necessários para o conhecimento destes economistas 

alemães quando já estava na FCEA, uma vez que nenhum destes autores foram apresentados a 

ela durante sua graduação em Geografia e História (1935-1937).  

A superação da exclusiva abordagem histórico-administrativa presente na obra de 

Capistrano também foi ponto destacado por Alice Canabrava.  

A sensibilidade para com os fenômenos sociais propriamente ditos, 
enriquece a trama da história político-administrativa; há a preocupação de 
reconstruir alguns aspectos do quadro regular da vida dos homens, seja 
definindo o status das camadas sociais, seja recompondo os elementos de sua 
cultura material e os seus modos de viver. O empenho está presente em 
marcar em cada passo a influência dos fatores da geografia física na 
ocupação do solo, como em notar a atividade econômico-social482. 
 

                                                           
480 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 262. Não 
ao acaso, neste mesmo ano, em carta a Pandiá Calógeras, Capistrano afirmou estar “metido em Economia até os 
olhos”. 
481 GONTIJO, op. cit., 2013, p. 240. 
482 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 421-422. Apenas o trabalho de Rebeca Gontijo trouxe a preocupação de 
Capistrano com a História Econômica. Ver: GONTIJO, op. cit., 2013.  
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Em 1974, mais uma vez Alice demarcaria a importância da superação de uma história 

apenas político-administrativa e o fulcro do historiador cearense para o que seria uma História 

social e dos costumes. “[...] Capistrano de Abreu se dispõe para nos conduzir ao quadro da 

vida cotidiana dos homens, à labuta do seu dia-a-dia; a atenção do historiador volta-se agora 

para os modos ordinários de viver, que outorgam qualidade ao status, sobre os quais nos 

reportam os elementos da cultura material”483. 

Contudo, Alice não isentou o historiador cearense de críticas.  
Seria um pouco difícil reconhecer em Capistrano de Abreu o domínio de 
muitos conceitos que, ao seu tempo, as ciências sociais já haviam refinado. 
Faltou-lhe, por esta razão, muitas vezes, uma problemática consistente, de 
modo a conferir a seu pensamento uma diretriz fundamental de interpretação 
para dar aos elementos de análise a argamassa da unidade teórica. Aflorou, 
sem dúvida, grandes problemas, inspirado nos postulados das outras ciências 
do homem, sem conseguir desvendar-lhes a substância íntima da temática de 
base484. 
 

Canabrava afirmou que Capistrano de Abreu não fez uso do conceito de classe social, 

que já estaria presente em autores do agrado do historiador cearense como Schmoller e 

Bücher485. Outro conceito não utilizado por Capistrano e que, segundo Alice, seria muito útil 

em sua análise é o mercantilismo. Em seu quarto capítulo dos “Capítulos de História 

Colonial”, Capistrano explicou o fato de cidadãos de outra nacionalidade não poderem 

colocar os pés no Brasil, por meio de um princípio. Contudo, “Que princípio?, arguimos. O 

conceito de mercantilismo como política de unidade econômica já se conhecia em Schmoller 

desde 1884 (Das Merkantilsystem...) e anteriormente em Cunningham (The growth of english 

industry and commerce, 1882) como expressão da luta pelo poder econômico para alcançar 

objetivos políticos”486.  

No longo prefácio da obra de Antonil com mais de 100 páginas, daremos destaque às 

referências que mais nos interessam. A. P. Canabrava – é como ela assinou este estudo 

introdutório à obra de Antonil em São Paulo em 1966 – se apropriou do estudo anterior que 

Afonso Taunay487 apresentou da mesma obra. Como mencionado em depoimento, utilizou-se 

                                                           
483 CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 263. 
484 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 422. 
485 Idem, p. 422-423. CANABRAVA, Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 
2005, p. 264. 
486 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 423. Para Maria da Glória Oliveira, com José Honório Rodrigues, pode-se 
afirmar que também foram lançadas as bases para trabalhos na vertente da história das ideias que privilegiam a 
delimitação de influências ou filiações dos historiadores brasileiros a doutrinas e sistemas do pensamento 
europeu como cientificismo, positivismo e spencerianismo. Cf. OLIVEIRA, op. cit., 2006, p. 4. Alice Canabrava 
estaria inserida neste modus operandi analítico.  
487 TAUNAY, Afonso. André João Antonil (João Antonio Andreoni, S. J.) e sua obra. Estudo biobibliográfico. 
In: ANTONIL, André João. Cultura e Opulência no Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: Melhoramentos, 
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também dos “Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro”, deles extraindo vários 

documentos.  

Além de Afonso Taunay, Alice também se apropriou de Caio Prado Júnior e do 

próprio Sérgio Buarque de Holanda. Quanto a Caio Prado Júnior, Alice fez uso de alguns 

trechos de “Formação do Brasil Contemporâneo”. Nossa historiadora se apropriou da análise 

caiopradiana da grande lavoura. “A descrição do engenho de açúcar em Cultura e Opulência 

nos reporta à grande lavoura colonial, latifundiária, monocultora e escravocrata, tão bem 

caracterizada por Caio Prado Júnior”488. Em sua tese para a Cadeira de História da Civilização 

Americana, Alice também se utilizou do capítulo sobre “A Grande Lavoura”. Ao dissertar 

acerca do método de cultivo da cana nas Antilhas, Alice afirmou tratar-se da mesma lavoura 

extensiva das áreas tropicais tratada por Caio Prado Júnior.  
A queimada, o processo primitivo de plantio em covas à moda indígena, a 
falta quase total de utensílios agrícolas adequados, a ausência de qualquer 
preocupação para a escolha de mudas destinadas ao plantio, o 
desenvolvimento apenas espacial da lavoura canavieira antilhana, fazem dela 
o tipo da lavoura extensiva característica das colônias tropicais. Nesses 
aspectos, encontra sua equivalente na lavoura canavieira do Brasil489. 
 

Em seu já mencionado texto de abertura das discussões do I Seminário de Estudos 

Brasileiros, de 1972, Alice, ao tratar das obras de síntese no âmbito da História Econômica, 

forneceu grande importância à “Formação do Brasil Contemporâneo” de Caio Prado.  

A Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia, (1942) de Caio Prado Jr., 
significou um marco valioso no sentido de renovar a interpretação do 
processo histórico da Colônia. Mostrou que, sob as formas variáveis da 
produção colonial, estava subjacente uma estrutura homogênea, única, 
apesar de algumas variantes que indicam apenas ajustamentos ao tipo de 
produção490. 
 

                                                                                                                                                                                     
1923. Além desta, Alice também se apropriou de “História seiscentista da vila de São Paulo” e de “História 
Geral das Bandeiras paulistas”. 
488 CANABRAVA, Alice Piffer. João Antonio Andreoni e sua obra. In: ANTONIL, André João. Cultura e 
Opulência do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967, p. 45. Esta mesma 
obra de Caio Prado seria ainda utilizada mais três vezes por Canabrava em sua análise da obra de Antonil: na 
página 60, ao mencionar a existência de mão de obra livre na sociedade açucareira, principalmente na lavoura de 
subsistência, que também poderia apresentar poucos escravos; na página 65, ao mencionar a principal espécie de 
cana plantada e, por fim, na página 109, ao dissertar acerca da criação de gado, atividade que Antonil deu menos 
atenção, onde, segundo Caio Prado, os lambedouros do gado ofereciam mananciais naturais de sal o que 
dispensava o colono de sua dependência em relação ao porto. 
489 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 80. O recurso a esta obra de Caio Prado Júnior apareceu ainda na página 91, 
ao mencionar o fato de que nas Antilhas não ocorreu o processo de surgimento de pequenos plantadores de cana, 
à sombra do poderio do senhor de engenho, como aconteceu no Brasil; e na página 133, quando Alice 
mencionou o fato de que Caio Prado ao tratar da situação da manufatura colonial constatou que o uso de energia 
hidráulica era bem pouco difundido. 
490 CANABRAVA, op. cit., 1972, p. 8. 
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Aqui, Alice estava se referindo ao método adotado por Caio Prado, ou seja, ao 

materialismo histórico491. Destarte o fato de Canabrava não ter empreendido nenhuma análise 

dialética em seus estudos que tomamos contato, em sua tese que lhe concedeu o título de 

livre-docente, bem como em sua tese de catedrática na FCEA da USP, a exploração 

econômica da lavoura estava sempre vinculada às vicissitudes do mercado externo. Neste 

aspecto, para ela, assim como em Caio Prado, a produção de gêneros atendia aos ditames do 

comércio internacional, onde a Colônia, não possuía nenhuma característica feudal, mas sim 

seria eminentemente mercantil.  

No livro, [Formação do Brasil Contemporâneo] o historiador lança sua tese 
fundamental sobre o “sentido da colonização”, na qual propõe que o Brasil 
se formou para fornecer gêneros tropicais aos países da Europa. Uma 
interpretação que se baseava em uma visão de conjunto sobre a história 
brasileira. Nas suas palavras: “Se vamos à essência de nossa formação, 
veremos que na realidade nos constituimos para fornecer açúcar, tabaco, 
alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois algodão e em 
seguida café, para o comércio europeu, nada mais que isto”492. 
 

Em suas reminiscências, Alice Canabrava, em uma perspectiva de desenvolvimento 

linear da historiografia brasileira, apontou que Caio Prado Júnior marcaria uma nova 

perspectiva depois de Capistrano de Abreu. “Logo a seguir, viria o Caio Prado [Jr.], 

representando nova etapa. Penso em dois grandes livros. O primeiro deles é o Formação do 

Brasil Contemporâneo, escrito por Caio Prado, um grande historiador. Seu livro abriu muitas 

perspectivas, influenciou toda uma geração”493. 

Ao apontar para as causas do confisco da obra do jesuíta italiano radicado no Brasil, 

Canabrava expôs os argumentos de Afonso Taunay e do padre jesuíta Serafim Leite, que 

havia pesquisado longamente nos arquivos da Companhia de Jesus em Roma, de que a 

motivação para tal atitude da coroa portuguesa se deu pelo fato da obra despertar a cobiça de 

estrangeiros em relação às riquezas coloniais. Alice não discorda desta motivação. Contudo, 

acrescentou mais uma, ligada às doutrinas mercantilistas da época, onde se deveria considerar 

o comércio internacional.  

As razões invocadas são inegavelmente válidas, mas, ao nosso ver, não 
podem ser isoladas do contexto do sistema colonial e da doutrina 
mercantilista que o inspira. [...] Não sendo contrário ao real serviço, 

                                                           
491 Sobre a formulação pioneira de Caio Prado Júnior de um marxismo não esquemático como os de Nelson 
Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães ver: RICUPERO, Bernardo. Caio Prado Jr. e a nacionalização do 
marxismo no Brasil. São Paulo: Ed. 34/ FAPESP, 2000. 
492 ZOREK, Bruno de Macedo. Concepções de sujeito e objeto do conhecimento na obra de Caio Prado JR. 
2007. 136 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História) – IFCH/UFRGS, 2007, p. 30. Disponível 
em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13374/000637096.pdf?sequence=1>. Acessado em 
11/12/2013. 
493 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 158. 
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estimou-se o livro apenas em termos de utilidade que poderia oferecer ao 
comércio [...]494. 
 

Como este prefácio à obra de Antonil foi publicado no ano de 1967, quando Alice já 

estava na FCEA da USP, poderíamos ser conduzidos a pensar que o conhecimento adquirido 

por ela em História do Pensamento Econômico deu-se somente a partir de seu ingresso na 

FCEA em 1946. Contudo, “Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des 

Nations”, ou seja, a conhecida “A Riqueza das Nações”, do economista escocês Adam Smith, 

já havia sido mencionada por ela em sua tese para o concurso de 1946. O conhecimento da 

obra de Adam Smith pressupõe também o conhecimento da política econômica mercantilista, 

uma vez que o principal intento do autor nesta obra foi demonstrar como o protecionismo 

engendrado pela política mercantilista atravancava a geração da riqueza nacional, ao passo 

que as nações que sempre adotaram o livre comércio estariam em melhores condições de 

riqueza. No capítulo 8 da tese, Alice Canabrava abordou o “Financiamento da Manufatura 

Açucareira”. Adam Smith foi utilizado no sentido de explicitar a diferença entre o 

financiamento das ilhas inglesas e das ilhas francesas. “Segundo Adam Smith, o 

financiamento das fundações coloniais dos franceses fizera-se com o crescimento gradual das 

colônias, ao contrário dos ingleses, que haviam desenvolvido seus estabelecimentos coloniais 

à custa de numerário emprestado”495.  

Conforme apontamos acima, Sérgio Buarque de Holanda, destarte o fato de não ter 

sido citado em sua tese de doutoramento, na tese para o concurso de 1946 e tão pouco em sua 

tese para a Cadeira X da FCEA, foi citado por Alice neste seu longo comentário à obra de 

Antonil. A primeira referência a Sérgio Buarque tratou-se do texto “A mineração: 

antecedentes luso-brasileiros e metais e pedras preciosas”, publicado em 1960 na “História 

Geral da Civilização Brasileira” (HGCB), coleção coordenada pelo autor de “Monções” entre 

1960 e 1972.  
[...] a HGCB representava a ampliação dos projetos da Difusão Europeia do 
Livro, como a caracterizou Buarque de Holanda na Introdução geral da 
coleção, por ele coordenada entre 1960 e 1972. Como a História Geral das 
Civilizações já estava concluída com 7 volumes, publicados entre 1955 e 
1958, e a publicação no Brasil da História Geral das Ciências, também da 
Difusão Europeia do Livro, se encontrava em curso, pode-se caracterizar a 
HGCB como a versão tropical dos empenhos de extensões transoceânicas da 

                                                           
494 CANABRAVA, op. cit., 1967, p. 28. Na página 35, uma vez mais Alice fez menção ao mercantilismo como 
um conjunto de crenças e práticas. O relevo quase exclusivo que tem em Cultura e Opulência os produtos de 
exportação, circunscritos os de subsistência apenas a pecuária, com omissão completa da farinha de mandioca, 
constituindo esta o produto básico da alimentação colonial, deve explicar-se pela ideia aceita quanto à 
importância do comércio internacional, ou seja, do sentido dos objetivos mercantis da colonização, orientados 
para as necessidades do mercado europeu. Cf. CANABRAVA, op. cit., 1967, p. 35. 
495 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 207.  
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editora, atenta à ampliação do mercado consumidor, fim último de toda 
transação desta natureza496. 
 

Neste mesmo volume em que Sérgio Buarque publicou seu texto, Alice também 

escreveu “A grande propriedade rural” – texto que abordaremos no próximo capítulo desta 

dissertação. Desta feita, Alice Canabrava também fez parte desse projeto à convite de Sérgio 

Buarque, publicando ainda “A Grande Lavoura” em 1971. Ao tratar da mineração na obra de 

Antonil, Alice mencionou que “o problema da prioridade de descobrimento de ouro nas gerais 

foi recentemente examinado por Sérgio Buarque de Holanda”497. O segundo momento em que 

Sérgio Buarque de Holanda foi mencionado por Alice diz respeito à análise dos roteiros 

expostos por Antonil, especialmente dos bandeirantes. Não por acaso, Alice indica a leitura 

do primeiro capítulo de “Caminhos e Fronteiras” de Sérgio Buarque, publicado em 1957498. 

“A experiência indígena se transmitia em vários elementos, como a fila indiana, o modo de 

aprovisionamento de víveres, a sinalização, e na própria diretriz das rotas de penetração, 

desde o início trilhadas pelos paulistas”499. Sérgio Buarque de Holanda não deixou de estar 

presente no último depoimento de Alice. “Na Faculdade de Filosofia, alguns docentes 

deixaram uma obra, caso do Sérgio Buarque de Holanda. Era um professor um pouco difícil 

de se seguir o raciocínio. No entanto, foi um grande historiador”500. 

Esta foi a primeira vez que encontramos em Alice Canabrava referência ao economista 

brasileiro Celso Furtado e seu “Formação Econômica do Brasil”501. Nossa historiadora, ao 

mencionar o fato de que é fundamental para a compreensão do funcionamento do engenho 

                                                           
496 VENÂNCIO, Giselle Martins; FURTADO, André Carlos. Brasiliana & História Geral da Civilização 
Brasileira: escrita da história, disputas editoriais e processos de especialização acadêmica (1956-1972). Tempo 
& Argumento. Florianópolis, v. 5, n. 9, 2013, p. 14. Disponível em: 
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/viewFile/2175180305092013005/2486>. Acessado em 
11/12/2013. Durante o período em que o projeto esteve sob a coordenação de Sérgio Buarque de Holanda 
predominaram autores vinculados à USP.  
497 CANABRAVA, op. cit., 1967, p. 80. 
498 Grosso modo, “Caminhos e Fronteiras” pode ser interpretado como proveniente do interesse de Sérgio 
Buarque pelos estudos de fronteira desenvolvidos por Frederick Jackson Turner. Quando retornava dos EUA, 
Sérgio Buarque apresentou crescente interesse sobre o processo de ocupação do Oeste brasileiro pelos 
paulistas/bandeirantes. Ver: WEGNER, Robert. A conquista do oeste: a fronteira na obra de Sérgio Buarque de 
Holanda. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.  
499 CANABRAVA, op. cit., 1967, p. 94. 
500 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 158. 
501 Esta obra de Celso Furtado possui muito poucas referências historiográficas vis a vis o fato de em suas linhas 
serem reconhecidas interpretações de vários historiadores brasileiros. Em sua tese de doutoramento “L’économie 
coloniale brésilienne (XVIe et XVIIe siècles)”, defendida na Universidade de Paris em 1948, há uma primeira 
parte em que o economista apresentou suas referências historiográficas, dentre elas Capistrano de Abreu, Caio 
Prado Júnior, Gilberto Freyre etc. Somente através do cotejo entre “Formação Econômica do Brasil” de 1959 e 
as obras anteriores de Celso Furtado é que se pode deduzir seus conhecimentos historiográficos. Cf. 
SZMRECSÁNYI, Tamás. Sobre a formação da Formação Econômica do Brasil de C. Furtado. Estudos 
Avançados. São Paulo, v. 3, n. 37, p. 207-214, 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v13n37/v13n37a11.pdf> Acessado em 12/12/2013. 
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que tenhamos claro as diferenças entre uma economia escravocrata e uma economia de 

trabalho livre, indicou a leitura do capítulo 9 da obra de Celso Furtado, “Fluxo de Renda e 

Crescimento”. O intento de Alice foi explicar que a maior parte do capital empregado no 

engenho, tratava-se, em uma economia escravista, de capital fixo, ou imobilizado. Desta feita, 

em períodos de queda nos preços internacionais do açúcar, o senhor de engenho continuava 

incorrendo nos mesmos custos de capital. “A mão-de-obra escrava pode ser comparada às 

instalações de uma fábrica: a inversão consiste na compra do escravo, e sua manutenção 

representa custos fixos”502. Exatamente por isso, “ao menor sinal alviçareiro de alta de preços, 

todo o mecanismo subjacente de produção acelerava sua cadência”503. A relação de Alice 

Canabrava com Celso Furtado também era próxima.  

Para mim, o Celso Furtado é um grande historiador. O livro dele é difícil de 
ser lido, principalmente a partir da metade. Certa vez eu o convidei para 
almoçar aqui. Havia convidado também alguns alunos o Flávio Saes, o 
Muniz Barreto, o Ibrahim João Elias e outros. Ele ficou admirado e disse: 
Quantos historiadores! E eu lhe respondi: São todos fãs do senhor!504. 
 

Para nós historiadores, a dificuldade na leitura desta obra de Celso Furtado se dá pelo 

fato de que o mesmo fez uso de instrumental da teoria econômica keynesiana para analisar o 

passado brasileiro505.  

No Brasil, um dos primeiros expoentes do pensamento keynesiano, apesar de 
suas poucas referências explícitas à Keynes, foi Celso Furtado. Nesta 
direção, talvez sua obra mais influente tenha sido a Formação Econômica do 
Brasil, trabalho brilhante e seminal, de leitura fluente e impactante até o 
presente, imediatamente reconhecida como uma aplicação da abordagem 
macroeconômica proposta por Keynes à historiografia econômica506. 
 

No capítulo VI de “Formação Econômica do Brasil” sobre as “Consequências da 

penetração do açúcar nas Antilhas”, ao mencionar que existe dúvida acerca do fato de se 

quando migraram para as Antilhas os holandeses foram capazes de tocar a produção ou se 

                                                           
502 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 32º edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2003, p. 55. 
503 CANABRAVA, op. cit., 1967, p. 39-40. Celso Furtado ainda foi citado na página 107, ao mencionar a criação 
de gado em sua fase de regressão das trocas com o litoral. 
504 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 158. 
505 Teoria econômica keynesiana se refere às formulações do economista inglês John Maynard Keynes (1883-
1946) em sua principal obra: “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda” publicada em 1936. Keynes teve 
papel fundamental na recuperação econômica dos EUA durante o governo de Franklin Delano Roosevelt e 
também participou das negociações para a fundação do Fundo Monetário Internacional, sendo que suas 
propostas foram superadas pelos estadunidenses. Para uma biografia em três volumes de Keynes ver: 
SKIDELSKY, Robert. John Maynard Keynes 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesman. London: Penguin 
books, 2005. Para uma leitura dos capítulos 18 e 19 da “Teoria Geral” de Keynes ver: ERBERELI JÚNIOR, 
Otávio. Rigidez de preços e salários na teoria keynesiana. Iniciativa Econômica. Araraquara, ano 4, n. 4, p. 53-
63, 2004. 
506 CARVALHO, Fernando Cardim. Keynes e o Brasil. Economia e Sociedade. Campinas, v. 7, n. especial, 
2008, p. 571. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ecos/v17nspe/03.pdf>. Acessado em 11/12/2013. 



141 

 

enviaram pessoas ao Brasil para se aperfeiçoarem, indicou a leitura de “A influência do Brasil 

na técnica do fabrico de açúcar nas Antilhas francesas e inglesas no meado do século XVII”507 

de Alice Canabrava. 

Como afirmamos acima, se nos trabalhos anteriores de Alice não encontramos 

nenhuma referência direta à Capistrano, somente constando na bibliografia de seu artigo sobre 

Piracicaba508 e excetuando-se os de análise historiográfica que vimos no presente tópico, neste 

estudo sobre Antonil as referências ao historiador cearense foram diretas. Não iremos nos 

deter nestas mobilizações de Alice Canabrava da obra de Capistrano de Abreu pelo fato de 

que já as analisamos exaustivamente. Somente para constar, Alice citou “a sugestiva página 

de Capistrano de Abreu sobre a época de couro”509, constante de “Capítulos de História 

Colonial (1500-1800)” e “Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil”510. 

As análises de Alice Canabrava sobre autores como Martius, Varnhagen, Capistrano 

de Abreu e Antonil demonstram o profundo conhecimento de nossa historiadora em relação a 

estes autores citados. Por vezes, como vimos acima, sua análise se aproximou das propostas 

que, posteriormente, estariam presentes no campo da História da Historiografia, como no caso 

da exposição de Manoel Luiz Salgado Guimarães sobre Von Martius e de Temístocles Cezar 

sobre Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro. Contudo, obviamente sua 

análise se deu na esteira dos trabalhos inaugurados por José Honório Rodrigues. Quanto a 

Capistrano de Abreu, também via “dois Capistranos”. Porém sua maior contribuição quanto à 

análise da obra do historiador cearense se deu no âmbito da Economia. Esta mesma ciência 

que também lhe serviu de substrato para a análise da obra de Antonil e que tomou contato, 

principalmente, após seu ingresso na FCEA. Desta feita, as análises historiográficas de Alice 

Canabrava trazem em seu bojo seu período formativo entre 1935 e 1937, mas também os 

novos conhecimentos adquiridos em Ciência Econômica na FCEA. 

No próximo capítulo, veremos como, ao longo de toda sua produção historiográfica no 

período por nós delimitado, Alice Piffer Canabrava levou consigo todo o legado da Ciência 

geográfica com a qual travou contato quando aluna de Geografia e História da FFCL da USP, 

principalmente através da figura do geógrafo francês Pierre Monbeig. 

  

                                                           
507 FURTADO, op. cit., 2003, p. 31. A referência ao texto de Alice é CANABRAVA, Alice Piffer. A influência 
do Brasil na Técnica do Fabrico do Açúcar nas Antilhas Francesas e Inglesas no meado do século XVII. Anuário 
da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-1947). São Paulo, Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948, p. 63-76. 
508 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938. 
509 CANABRAVA, op. cit., 1967, p. 107. 
510 Idem, p. 111. 
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Capítulo 3 

Um conhecimento de formação: Alice Piffer Canabrava geógrafa 

 

“Monbeig e Braudel conquistaram os 
estudantes intelectualmente. Quando terminei 
os três anos de curso não tinha ideia do que 
queria fazer – ser geógrafa ou historiadora”511. 
 

Neste capítulo objetivamos demonstrar como Alice Piffer Canabrava se apropriou da 

tradição de estudos geográficos em sua produção. Para tanto, faz-se mister analisarmos as 

principais referências e contatos de Alice durante seu período formativo (1935-1937) no curso 

de Geografia e História da FFCL da USP. Neste sentido, a presença dos assim chamados 

“mestres franceses” da Geografia adquire aqui grande relevância. Através do Anuário da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, pudemos ter acesso aos programas da 

Cadeira de Geografia, bem como aos textos de alguns de seus regentes. Daremos destaque a 

Pierre Monbeig, uma vez que este geógrafo foi o regente da Cadeira de Geografia durante 

todo o período formativo de Canabrava, conforme quadro 4 que trazemos em anexo, onde 

constam todos os seus “professores”. Assim, poderemos demonstrar que os principais 

conceitos, noções, temáticas, abordagens e geógrafos presentes nos textos de Canabrava – o 

quadro 5 traz uma lista de todos os geógrafos citados nos trabalhos de Alice – foram 

apresentados a ela durante seus anos de formação. Ao perpassarmos sua produção no período 

recortado, perceberemos que a Geografia foi uma constante na obra de Alice Canabrava e que 

a dúvida entre ser geógrafa ou historiadora – retratada em depoimento da autora, utilizado 

como epígrafe a este capítulo – foi solucionada por meio de uma escrita histórica em que a 

Geografia se fez presente.  

Este capítulo encontra-se sistematizado em duas partes: a primeira intitulada 3.1 Alice 

Piffer Canabrava e o método geográfico: conceitos, noções, temáticas, referências... percorre 

toda a produção de Alice Canabrava com o fito de localizar seu método geográfico, conceitos, 

noções, temáticas e as principais referências. A segunda parte, 3.2 Nos campos da Geografia, 

trata dos vários campos da Geografia presentes em seus textos, ou seja, da Geografia Humana, 

Geografia Econômica, Geografia Física, Geografia Agrária etc.  

 

                                                           
511 CANABRAVA, Alice Piffer apud RIBEIRO, op. cit., 1999, p. 15. Este depoimento foi concedido no Museu 
da Imagem e do Som de São Paulo, como parte integrante da série “Estudos Brasileiros”, coordenada por Ernani 
da S. Bruno, 30/09/1981. Cf. MASSI, op. cit., 1991, p. 264. 
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3.1 Alice Piffer Canabrava e o método geográfico: conceitos, noções, temáticas, 

referências... 

 

Em artigo escrito por Alice Piffer Canabrava e Maria Teixeira Mendes, publicado em 

1938 na Revista do Arquivo Municipal com o título “A Região de Piracicaba”, a vinculação 

institucional das autoras se apresentou da seguinte forma: “(alunas de Geografia da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo)”512.  

Conforme exposto no quadro 3, em anexo, onde constam todos os seus trabalhos do 

período 1938-1961, com o respectivo momento de sua trajetória intelectual, a primeira 

produção textual de Alice foi um artigo em que a mesma se autointitulou aluna do curso de 

Geografia da FFCL da USP. Quando de sua fundação em 1934, a FFCL, dentre suas várias 

seções e subseções, agrupava em sua II seção de Ciências a V subseção, de Geografia e 

História. Desta feita, os cursos de Geografia e História nasceram integrados e seriam 

separados somente em 1956.  

A partir do Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, Diogo 

da Silva Roiz, em sua dissertação acerca do processo de institucionalização da História no 

ensino superior em São Paulo, especificamente na USP (1934-1956), elaborou o seguinte 

quadro (quadro 2): 

 

Ano 
Nº 

Primeiro Segundo Terceiro 

 01 Geografia Geografia Geografia 

 02 História da Civilização História da Civilização História da Civilização 
Brasileira 

Disciplinas 
03 Etnologia brasileira e 

noções de tupi-guaraní. 
Tupi-guaraní História da Civilização 

 04  História da Civilização 
Americana (inclusive 
pré-história). 

Tupi-guaraní 

Fonte: ROIZ, op. cit., 2004, p. 73. 
 

Podemos observar que a Geografia, assim como a História da Civilização, estava 

presente nos três anos de curso. Como Canabrava ingressou no curso em 1935, no ano de 

1938, quando publicou o referido artigo, já havia se formado e era assistente da Cadeira de 

                                                           
512 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 275. 
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História da Civilização Americana, cujo regente era Paul Vanorden Shaw, que chegara da 

Universidade de Columbia em 1936. Tivemos acesso ao Memorial de Alice para o concurso 

da Cadeira de História da Civilização Americana, ocorrido na FFCL da USP em 1946. Nele, 

encontramos um dado bastante elucidativo acerca desse artigo sobre a região de Piracicaba:  

Como estudante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, a candidata percorreu em viagens de pesquisas a 
região de Piracicaba e municípios vizinhos. Entre os trabalhos efetuados pela 
candidata durante o período que seguiu o curso de Geografia e História, a 
candidata menciona este, particularmente, sobre a área que tem Piracicaba 
como centro513.  

 
Em primeiro lugar, queremos destacar o fato de que o artigo foi escrito ainda quando 

era aluna do curso, ou seja, entre 1935 e 1937. Em segundo lugar, Canabrava mencionou o 

fato de que o artigo foi fruto de viagens de pesquisa, onde se percorreu a região de Piracicaba.  

Um primeiro olhar para o título do artigo evidencia uma importante escolha atinente 

ao ofício de geógrafo, qual seja: o recorte espacial, ou em outras palavras, a escala de análise 

regional. Essa escala também foi privilegiada em sua tese de doutoramento defendida em 

1942 na FFCL da USP e publicada no Boletim XXXV da Cadeira de História da Civilização 

Americana514. Na apresentação, escrita por Astrogildo Rodrigues de Mello, em julho de 1943, 

posto que Paul Vanorden Shaw havia retornado à Universidade de Columbia, ele destacou 

que o estudo apresentado se tratava de uma monografia515. Este mesmo dado foi também 

apontado por Afonso Taunay no prefácio à tese516.  

A abordagem regional e monográfica foi destacada por Alice no artigo intitulado 

“Ensaio Bibliográfico sobre as Bandeiras”, publicado em 1944. Nele, após percorrer toda a 

historiografia que tratou deste movimento desde o século XVI, Alice destacou o mérito de 

alguns trabalhos sobre o “bandeirismo”, exatamente por terem feito uso da abordagem 

regional e monográfica, tendo rendido, por isso, melhores frutos.  

A melhor contribuição do século XIX para a elucidação dos fatos do 
bandeirismo está nos subsídios fornecidos indiretamente pelas histórias dos 
estados, pelas monografias de quadros regionais restritos. Os autores desse 
trabalho procuraram reunir informações de toda natureza sobre as províncias 
ou sobre os municípios, arrolando dados históricos, geográficos, 
sociológicos, econômicos e estatísticos517. 

                                                           
513 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 1. 
514 Os Boletins das várias cadeiras da FFCL da USP serviam para divulgar os trabalhos dos regentes da cadeira e 
de seus assistentes e auxiliares. Sendo o Anuário concebido como informativo da vida administrativa e didática 
da Faculdade, os Boletins foram tomados, inclusive por regulamento, como divulgação estritamente científica. 
Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 93-94. 
515 MELLO, Astrogildo Rodrigues de. Apresentação. In: CANABRAVA, op. cit., 1944, p. VII. 
516 TAUNAY, op. cit., 1944, p. IX. 
517 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 12. 
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 Em sua tese para o concurso da Cadeira de História da Civilização Americana de 

1946, Alice também escolheu a escala regional como recorte espacial privilegiado. Em 

prefácio escrito especialmente para a publicação da tese em livro, ela afirmou se tratar de um 

estudo cujo enfoque é a região produtora de açúcar conhecida como o “Mediterrâneo 

Americano”518. A escala regional também foi privilegiada em sua tese para a Cadeira de 

História Econômica da FCEA da USP, “O Desenvolvimento da Cultura do Algodão na 

Província de São Paulo (1861-1875)”, apresentada em 1951. A primeira edição desta tese foi 

publicada em 1951 pela Indústria Gráfica Siqueira. No ano de 2011, dentre os inúmeros 

trabalhos de Alice – como sistematizamos em forma de tabela no quadro 3 em anexo deste 

trabalho – essa tese foi escolhida para ser republicada por conta de uma dupla comemoração: 

se viva estivesse Alice Piffer Canabrava completaria 100 anos de idade e neste mesmo ano, 

completaram-se 50 anos de fundação da atual Associação Nacional de História (ANPUH), 

fundada em 1961 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, por vários 

professores, dentre os quais figurou Alice Canabrava. Destarte o fato de no prefácio não ter se 

referido explicitamente à escala regional, seu recorte espacial foi dado pela então Província de 

São Paulo519.  

Se nos atentarmos para o conteúdo da Cadeira de Geografia, poderemos compreender 

melhor a utilização da escala regional nos vários trabalhos de Alice. No Anuário da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, publicado em 1937, temos todo o conteúdo 

programático da Cadeira de Geografia. Em 1936, segundo ano de graduação de Alice, a 

Cadeira já estava sob a regência de Pierre Monbeig520. Monbeig chegara em 1935 à FFCL 

para reger a primeira Cadeira da subseção de Geografia e História, ou seja, a Cadeira de 

Geografia Física e Humana, além de substituir Pierre Deffontaines521, que por sua vez fora 

                                                           
518 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 13. 
519 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 71-72. 
520 O Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, destaca que foi aluno de História 
Econômica de Henri Hauser na Universidade de Paris, bem como aluno de Geografia de Demangeon e De 
Martonne na mesma universidade. Licenciado em Letras em 1927. Em 1928 obtém o certificado de Geografia 
geral. Destaque é dado para suas colaborações nos Annales de Géographie, periódico fundado em 1891 por Paul 
Vidal de La Blache, marco da fundação da Geografia moderna na França; e suas colaborações na revista dos 
Annales. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 318-319. 
521 O Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, traz seu currículo vitae. 
Resumidamente: nasceu em 1894 em Limoges na França. Em 1916 licenciou-se em Direito em Poitiers, obtendo 
também doutoramento em Direito civil pela mesma universidade em 1918. Em 1919 obtém licenciatura em 
História e Geografia pela Sorbonne e em 1920 o diploma de estudos superiores em Geografia pela mesma 
instituição. Também foi responsável por várias missões geográficas, como no Saara e na Europa central, com 
destaque para a antiga Tchecoslováquia. De suas principais publicações destacamos: “Geografia Humana da 
França”, publicado no segundo volume da “História da nação francesa” de Gabriel Hanotaux e em colaboração 
com o geógrafo Jean Brunhes; reeditou a obra de Jean Brunhes intitulada “Geografia Humana” em 3 volumes; e 
vários artigos sobre o Brasil, em especial: DEFFONTAINES, Pierre. Regiões e paisagens do Estado de São 
Paulo. Primeiro esboço de divisão regional. Geografia. São Paulo, n. 2, p. 117-169, 1935. Cf. Anuário da 
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convidado, em 1934, para fundar uma Cadeira de Geografia Humana na recém-criada 

Universidade do Distrito Federal (UDF) no Rio de Janeiro.  

No programa da Cadeira, no tópico “Geografia Humana”, podemos ter bastante 

clareza quanto à importância da escala regional para a Geografia, pois nele o estudo regional 

foi definido como “trabalho essencial do geógrafo”522. Monbeig advogou também a favor da 

criação de um curso de Geografia Regional, onde se estudariam as diversas porções do globo 

terrestre, em especial a América do Sul. Para ele, somente os estudos regionais poderiam 

fornecer o rigor metodológico que um geógrafo deveria dominar: 

[...] mas uma geografia unicamente geral não é toda a geografia: o estudante, 
depois de estudar, durante três anos, exclusivamente os fatos gerais, não terá 
chegado a adquirir a disciplina de espírito, o método de trabalho e o rigor 
que os estudos regionais lhe poderiam proporcionar523. 
 

Neste sentido, Monbeig estruturou vários cursos de Geografia Regional. No Anuário 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, um tópico da Cadeira de 

Geografia Humana tratou dos estudos regionais: “[...] os estudos regionais serão consagrados 

à América do Sul, à África do Sul, à Austrália, ao próximo e extremo Oriente”524. Monbeig, 

desta feita, também refletiu sistematicamente acerca da abordagem regional. Um destes 

estudos foi utilizado por Alice em sua tese de cátedra de 1951. Trata-se do texto intitulado “A 

divisão regional do Estado de São Paulo”525. Este texto de Monbeig é, na verdade, um 

relatório apresentado na Primeira Assembleia Geral da Associação de Geógrafos Brasileiros 

(AGB), ocorrida em Lorena, São Paulo, em janeiro de 1946526. Neste relatório, Monbeig se 

                                                                                                                                                                                     
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 317-318. Sobre o autor, ver o interessante 
estudo: FERREIRA, Marieta de Moraes. Diário pessoal, autobiografia e fontes orais: a trajetória de Pierre 
Deffontaines. In: INTERNATIONAL ORAL HISTORY CONFERENCE (10.: 1998: Rio de Janeiro, RJ). Oral 
history challenges for the 21st century : proceedings [of the] X International Oral History Conference /Eds. Ilana 
Strozemberg...[et al]. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV/Casa Oswaldo Cruz, v.1, p. 379-386, 1998. Disponível em: 
<http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=5034&Itemid=359>. 
Acessado em 13/06/2013. 
522 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 252. 
523 MONBEIG, Pierre. Orientação didática. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-
1935, 1937, p. 107.  
524 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 322. 
525 MONBEIG, Pierre. A divisão regional do Estado de São Paulo. Anais da Associação dos Geógrafos 
brasileiros. São Paulo, Serviço Geográfico IBGE, v. 1, p. 19-36, 1949.  
526 Ver: MONBEIG, Pierre. Assembleia Geral da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Boletim Geográfico. 
Rio de Janeiro, ano IV, n. 38, p. 119-121, 1946. 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1946_v4_n38_maio.pdf>. Acessado em 
13/06/2013. Neste breve comentário, Monbeig, enquanto presidente da AGB realizou um balanço geral do 
evento. Destacou que por muitos anos a AGB não fez jus ao adjetivo “geral”, sendo uma entidade 
exclusivamente paulista e que a Assembleia Geral era uma excelente oportunidade para congregar também os 
geógrafos cariocas coadunados em torno do Conselho Nacional de Geografia. Desta forma a AGB congregava 
naquele momento geógrafos paulistas e cariocas. O ponto alto do evento, para Monbeig, foi o das excursões – 
veremos mais adiante a importância desta prática para o ofício de geógrafo – onde os grupos foram divididos em 
geomorfologia, fitogeografia e geografia humana.  
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apresentou enquanto representante de toda a seção regional de São Paulo, ou seja, levou o 

consenso dos geógrafos paulistas ao congresso nacional da entidade (AGB). O mote central 

do relatório foi o confronto com a divisão regional do Estado de São Paulo proposta pelo 

Conselho Nacional de Geografia527 (CNG). Tendo por base esta divisão, Monbeig, ao longo 

do relatório, foi cotejando as modificações propostas pelos geógrafos paulistas. Uma destas 

propostas de modificação foi tomada por Alice, qual seja: situar os municípios da região de 

Sorocaba – que na divisão regional proposta pelo CNG estariam localizados na região 

denominada de “Sedimentar Permiana” – na região denominada pelos geógrafos paulistas de 

“Depressão Paleozóica”.  
Os municípios que se estendem ao sudoeste de Campinas [...] situam-se na 
depressão paleozóica, essa larga faixa de terras, em grande parte argilo-
arenosas que se estende de Mococa e Casa Branca ao norte até São Pedro de 
Itararé e São João Batista do Rio Verde ao Sul, nas proximidades da 
Província do Paraná. A região, pouco acidentada, com altitudes que regulam 
de 600 a 700 m, possui solos em geral pobres, cobertos de campos naturais, 
interrompidos, de vez em quando, na época, por matas altas, cerrados e 
capoeiras528. 
 

Esta substituição de nomenclatura da região se deu em função de que os geógrafos de 

São Paulo consideraram que o CNG estava muito afeito à denominação geológica da região, 

sem considerar seus caracteres geográficos, no caso, topográficos. Para os geógrafos paulistas, 

estaria de bom tamanho se a região fosse simplesmente denominada de Depressão. Contudo, 

concordaram em manter o termo “Paleozóico” com o fito de que algo de geológico 

permanecesse – aspecto tão caro ao CNG – uma vez que o período Paleozóico é mais amplo e 

não deixaria margem para dúvidas. Ademais, os próprios geólogos discordavam quanto à 

datação das rochas daquela região. Para alguns deles, elas pertenceriam ao período permo-

triássico e não ao permiano.  
A denominação de “Sedimentar Permiana”, adotada pelo C.N.G., é 
significativa para nossos amigos geólogos, mas é desprovida de significação 
geográfica. Por outro lado, a idade atribuída não é aceita por todos os 
geólogos, uma vez que alguns a consideram permo-triássica. Enfim, a 
expressão exclui as rochas existentes na região e que não tem probabilidade 
de ser permianas... Por que não conservar o nome, já consagrado, de 
“Depressão”?529 
 

                                                           
527 O Conselho Nacional de Geografia (CNG) foi criado em 1937 durante o Estado Novo de Vargas (1937-1945) 
como órgão pertencente ao IBGE. Era o setor geográfico deste último. Para uma história do IBGE e do CNG ver: 
ALMEIDA, Roberto Schmidt de. A Geografia e os geógrafos do IBGE no período 1938-1998. 2000. 634 f. Tese 
(Programa de Pós-Graduação em Geografia) – UFRJ, Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: 
<http://www.robertoschmidt.ggf.br/>. Acessado em 13/06/2013. 
528 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 127. 
529 MONBEIG, op. cit., 1949, p. 21. 
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Outra referência que Alice mobilizou com o fito de caracterizar essa região específica 

de Sorocaba foi um texto de Pierre Deffontaines intitulado “Regiões e paisagens do Estado de 

São Paulo. Primeiro esboço de divisão regional”530, publicado em 1935 na Revista Geografia.  

Geografia era o principal fórum de discussões acerca do saber geográfico. Este 

periódico foi fundado em 1934, juntamente com a AGB, sendo que sua publicação durou 

apenas por dois anos.  

A AGB foi criada em 17 de Setembro de 1934, na casa de Pierre 
Deffontaines, na Av. Angélica n. 133, pelo geógrafo e seus companheiros 
Caio Prado Júnior (advogado e escritor), Rubens Borba de Moraes (bibliófilo 
e biblioteconomista) e Luis Flores de Moraes Rego (geólogo e professor da 
Escola Politécnica)531.  
 

Alice fazia parte da AGB desde 1936, seu segundo ano de graduação532. As reuniões 

da entidade eram abertas a todos533 e incentivava-se principalmente os alunos da FFCL a 

participarem, dado que a concepção era de que a Associação e seu periódico eram fruto dos 

esforços de institucionalização da Geografia moderna no Brasil534. Exemplo da participação 

ativa de Alice Canabrava nesta Associação encontramos em nota da AGB na seção 

“movimento associativo” do jornal O Estado de São Paulo de 04 de Março de 1945, onde ela 

apareceu como uma das responsáveis pela redação do Boletim535. Publicar em Geografia 

significava atingir o “mundo dos geógrafos” também em nível internacional. Sua criação foi 

recebida com entusiasmo, conforme avaliação do geógrafo norte-americano Preston Everett 

James (1899-1986), então professor da Universidade de Michigan536: 

                                                           
530 DEFFONTAINES, Pierre. Regiões e paisagens do Estado de São Paulo. Primeiro esboço de divisão regional. 
Geografia. São Paulo, n. 2, p. 117-169, 1935. 
531 CUSTÓDIO, Vanderli. Fundamentos teórico-metodológicos do ensino e da pesquisa em Geografia: textos 
selecionados das primeiras publicações da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) – GEOGRAFIA (1935-
1936) e BOLETIM DA AGB (1941-1944). São Paulo: AGB, 2012, p. 2. Disponível em: < 
http://www.agb.org.br/documentos/Vanderli_Custodio_Fundamentos_2012.pdf>. Acessado em 02/05/2013. 
532 Cf. Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo da FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 2. 
533 Cf. SEABRA, M. F. G. Os primeiros anos da Associação dos Geógrafos Brasileiros: 1934-1945. Terra Livre. 
São Paulo, n. 22, p. 39-51, 2004. Temos enquanto participantes, além dos fundadores da AGB, Aroldo de 
Azevedo, Ary França, Claude Levi-Strauss, Emmanuel De Martonne, François Perroux, João Dias da Silveira, 
José Carlos de Macedo Soares, Maria da Conceição Vicente de Carvalho, Mário Travassos, Nelson Werneck 
Sodre, Roger Bastide e outros.  
534 CUSTÓDIO, op. cit., 2012, p. 88. 
535 Associação dos Geógrafos Brasileiros. O Estado de São Paulo, 04/03/1945, p. 4. 
536 Em 1923 James ingressou na Universidade de Michigan, com uma carta de recomendação de Ellen Semple, 
em que ele foi considerado um de seus “boys” mais aplicados. Cf MARTIN, Geoffrey. In Memoriam: Preston E. 
James, 1889-1986. Annals of the Association of American Geographers. Washington, v. 78, n. 1, 1988, p. 166. 
Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2563450>. Acessado em 03/05/2013. Ellen Semple foi considerada 
efetivamente uma autora determinista. Cf. MORAES, Antonio Carlos Robert. A Antropogeografia de Ratzel: 
indicações. In: MORAES, Antonio Carlos Robert (org.). Ratzel. São Paulo: Ática, 1990, p. 10. Contudo, a 
oposição determinismo-possibilismo deriva de apropriações e disputas de poder acadêmicos. Sobre esta falsa 
oposição e também para uma visão de como o qualificativo determinismo geográfico não encontra respaldo ver: 
CARVALHO JUNIOR, Ilton Jardim de. Dos mitos acerca do determinismo climático/ambiental na história do 
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The outstanding paper of the year was on the regions of São Paulo states by 
Pierre Deffontaines. Prof. Deffontaines came to Brazil from France (Lille) in 
1934 to establish a chair of geography at the new University of São Paulo, 
and, with Prof. Pierre Monbeig, began an important service of studies on the 
geography of Brazil. More recently Prof. Deffontaines was selected to found 
a chair of human geography at the University of the Federal District, Rio de 
Janeiro. With Prof. Pierre Monbeig he founded the new magazine 
“Geografia” (1935) and stablished the Association of Brazilian Geographers 
(São Paulo). A number of important works continue to appear under various 
geographical journals by these two men537. 
 

Desta forma, ao escolher o texto de Deffontaines, Alice optava pelos conhecimentos 

de um geógrafo fundador da principal associação de geógrafos do Brasil, bem como de seu 

mais importante periódico. Este foi o primeiro texto em que se intentou uma divisão regional 

para o Estado de São Paulo. Alice se apropriou da caracterização e descrição da região 

denominada por Deffontaines de “A zona central da Depressão Permiana”538.  

No artigo acerca da região de Piracicaba, Alice tomou o conceito de “região natural” 

de Deffontaines, ao afirmar que a região enfocada no estudo não se constituía em uma região 

natural, ou seja, a região de Piracicaba não apresentaria homogeneidade em seus componentes 

físicos (relevo, vegetação, clima etc), sendo apenas parte de uma região natural mais ampla539. 

Este conceito de região natural foi formulado na Geologia, e trazido para a Geografia por 

Lucien Gallois (1857-1940)540 e desenvolvido por Paul Vidal de La Blache541, fundador da 

                                                                                                                                                                                     
pensamento geográfico e os equívocos de sua crítica: reflexões metodológicas, teórico-epistemológicas, 
semântico-conceituais e filosóficas como prolegômenos ao estudo da relação sociedade-natureza pelo prisma da 
ideia das influências ambientais. 2011. 677 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Geografia Física) – 
FFLCH, USP, São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8135/tde-
06062011-144137/pt-br.php>. Acessado em 14/06/2013.  
537 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 256. A citação foi publicada no 
Handbook of Latin American Studies de 1936. Preston James será muito utilizado como referência nos textos de 
Alice, como veremos mais adiante. 
538 DEFFONTAINES, Pierre. Regiões e paisagens do Estado de São Paulo. Primeiro esboço de divisão regional. 
Boletim Geográfico. São Paulo, ano II, n. 24, 1945, p. 1849. Disponível em: < 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v2_n24_mar.pdf>. Acessado em: 03/05/2013. 
539 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 275. 
540 Em seu livro de 1908 intitulado “Régions naturelles et noms de pays. Étude sur la région parisienne”. Para 
uma resenha deste livro relançado em 2008 ver: OLIVARES SANDOVAL, Omar. Invest. Geog [online]. 2008, 
n.67, pp. 159-163. Disponível em: < http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n67/n67a14.pdf>. Acessado em: 
03/05/2013. Seu necrológio foi escrito por Emmanuel De Martonne, ver: DE MARTONNE, Emmanuel. 
Nécrologie - Lucien Gallois (1857-1941). Annales de Géographie. Paris, t. 50, n. 283, p. 161-167, 1941. 
Disponível em: < http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-
4010_1941_num_50_283_11761>. Acessado em: 03/05/2013.  
541Paul Vidal de La Blache (1845-1918) foi o principal expoente da Escola Geográfica Francesa, surgida no 
âmbito da institucionalização do ofício de geógrafo na França. Sobre Paul Vidal de La Blache ver: LIRA, Larissa 
Alves de. O primeiro esboço do método geográfico de Paul Vidal de la Blache a partir dos estudos do 
Mediterrâneo.  Permanências e rupturas no contexto de institucionalização da Geografia (1872-1918). 2012. 
228 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana) – FFLCH, USP, São Paulo, 2012. 
Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-14092012-095733/pt-br.php>. Acessado 
em 14/10/2013. OZOUF-MARIGNIER, Marie-Vic; ROBIC, Marie-Claire. A França no limiar de novos tempos: 
Paul Vidal de La Blache e a Regionalização. GEOgraphia. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
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moderna Geografia na França542. No relatório supracitado, apresentado por Pierre Monbeig 

em 1946 em Lorena-SP, encontramos um consenso dos geógrafos paulistas acerca da 

definição de região natural, que se fundamentaria eminentemente sobre dados da Geografia 

Física543. Em texto publicado em 1957, Monbeig deu continuidade a estas discussões acerca 

da divisão regional de São Paulo e nos forneceu excelente definição de região natural:  
Uma região natural é uma parte da superfície da terra no interior da qual os 
diferentes elementos físicos e biológicos, em ação recíproca e inseparáveis, 
constituem uma unidade. Esta provém da combinação de fatores que resulta, 
por sua vez, da situação presente e passada dos elementos. Uma região 
natural, portanto, é um complexo geográfico. Sua individualidade se 
concretiza na paisagem544. 
 

Porém, não podemos perder de vista que o procedimento engendrado por La Blache ao 

se apropriar do conceito ou noção de região da Geologia foi o de humanizá-la, ou seja, incluir 

o homem na análise. Desta forma, Monbeig também demarcou que o homem faz parte da 

definição de região natural: “O homem se acha integrado no conjunto de fatores que 

constituem o complexo quer por sua ação direta sobre a cobertura vegetal e os solos, quer 

indireta pelas mudanças decorrentes da primeira”545. 

Além do texto de Pierre Deffontaines acerca de uma divisão regional para o Estado de 

São Paulo, outro estudo deste geógrafo está presente na bibliografia do artigo sobre a região 

                                                                                                                                                                                     
Geografia da UFF, Niterói/Rio de Janeiro, UFF/EGG, n. 18, ano IX, p. 7-31, 2007. Disponível em: 
<http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/223/215>. Acessado em 13/06/2013. 
FABRÍCIO, Deyse Cristina Brito; VITTE, Antonio Carlos. Paul Vidal de La Blache e a Geografia Francesa: do 
contexto histórico às monografias urbanas. Cordi. Revista eletrônica de História Social da Cidade. São Paulo, n. 
6, p. 301-332, 2001. Disponível em: 
<http://www4.pucsp.br/revistacordis/downloads/numero06/paul_vidal_la_blache.pdf>. Acessado em 
13/06/2013.  
542 A constituição do que se convencionou chamar de Geografia moderna na França se deu pela 
institucionalização do ofício de geógrafo nas universidades francesas em fins do século XIX e primeiras décadas 
do século XX. Além da fundação de sociedades geográficas, como a Sociedade Geográfica de Paris, a tradição 
naturalista e dos relatos de viagem, um evento particularmente marcou o esforço de institucionalização desta 
disciplina: a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) e a consequente perda do território de Alsácia e Lorena, 
tomados da França por Bismarck. Este processo fez nascer um grande sentimento de revanchismo na França e 
inspirou os alemães recém-unificados a continuarem em seu intento expansionista. Cf. MORAES, Antonio 
Carlos Robert. Geografia: uma pequena história crítica. 21º edição. São Paulo: Annablume, 2007, p. 77. Um 
dos fatores elencados para justificar a derrota francesa foi o sentimento de que a França estava muito aquém da 
Alemanha no desenvolvimento científico. Desta forma, a vitória alemã também foi creditada às inspirações 
estrategistas provenientes da leitura da obra de um dos fundadores da moderna Geografia alemã: Friedrich Ratzel 
(1844-1904). Neste sentido, Paul Vidal de La Blache empreendeu um diálogo com Ratzel, em uma tentativa de 
expurgar de sua obra todo conteúdo explicitamente político, de incentivo à guerra e ao imperialismo. Para a 
institucionalização da Geografia na França e na Alemanha ver: RIBEIRO, Guilherme. Luta pela autonomia e 
pelo território: Geografia e os Estados alemão e francês na virada do século XIX ao XX. Mercator. Fortaleza, 
ano 8, n. 15, p. 19-28, 2009. Disponível em: 
<http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/viewFile/255/218>. Acessado em 13/06/2013. 
543 MONBEIG, op. cit., 1949, p. 27. 
544 MONBEIG, Pierre. Os problemas de divisão regional em São Paulo. In: MONBEIG, Pierre. Novos estudos de 
Geografia Humana brasileira. São Paulo: difusão européia do livro, 1957, p. 127. 
545 Ibidem. 
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de Piracicaba, trata-se de “Formes du peoplement dans l’Etat de S. Paul (Brésil)”546. Este 

texto é uma comunicação de Pierre Deffontaines realizada em 1935 na Associação dos 

Geógrafos Franceses.  

De acordo com o já citado “Memorial” de Alice para o concurso da Cadeira de 

História da Civilização Americana de 1946, ela ficou responsável pela redação das partes do 

artigo que versaram sobre a história do povoamento, da habitação e da população547. Na seção 

do artigo que tratou da População, Alice analisou a formação e características de dois bairros, 

enquanto modalidade de povoamento rural: o Bairro do Pau Queimado e o Bairro do 

Tanquinho548. Alice continuou com o estudo deste tipo de povoamento rural em sua 

apresentação no IX Congresso Brasileiro de Geografia realizado em 1940 na cidade de 

Florianópolis. Em sua tentativa de definição do bairro, Alice apontou que se tratava, dentre 

outras características, de povoamento rural localizado entre duas grandes propriedades: 

Núcleos de pequenas propriedades, de população estável, eminentemente 
agrícola, tendendo à policultura, os bairros parecem ser colmeias de 
adensamento de população encaixadas entre grandes propriedades, onde se 
processa fecunda valorização de terras graças à exploração intensiva e 
aproveitamento sistemático549.  
 

Pierre Deffontaines em sua comunicação denominou as grandes propriedades do 

Estado de São Paulo, derivadas das primeiras sesmarias, de fazendas e as distinguiu em dois 

tipos: fazendas de plantação e fazendas de gado. O bairro foi tomado enquanto exceção destas 

formas de povoamento rural, e sua característica, apontada por Alice, de estar localizado entre 

duas grandes propriedades apareceu em Deffontaines:  

Existe outra exceção mais generalizada. Entre as fazendas, ao menos nas 
suas origens, encontravam-se intervalos que os fazendeiros deixavam sem 
apropriação a fim de evitar as contestações com seus vizinhos. Aí é que veio 
instalar-se alguma gente pobre, colonos em retirada ou caboclos. Esse 
povoamento intercalar forma o que se chama de bairros, que se não pode 
traduzir por vilas ou povoados porque aí temos ainda uma população 
totalmente dispersa, mas disposta em blocos. Os grandes proprietários viram 
com bons olhos desenvolverem-se esses bairros que lhes serviam como 
celeiro de mão de obra nos períodos de excesso de trabalho550.  

                                                           
546 DEFFONTAINES, Pierre. Formes du peoplemente dans l’Etat de S. Paul (Brésil). Bulletin de l’Association 
des Géographes Français. n. 87, 1935. As autoras não especificaram as páginas do texto. 
547 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 1. 
548 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 313-325. 
549 CANABRAVA, Alice Piffer. Primeiras notas para um estudo acerca dos bairros no estado de São Paulo. 
Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia. Rio de Janeiro, vol. III, 1944b, p. 652. 
550 DEFFONTAINES, Pierre. Investigações sobre os tipos de povoamento no Estado de São Paulo. Boletim 
Geográfico. Rio de Janeiro, ano V, n. 51, 1947, p. 252. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1947_v5_n51_jun.pdf>. Acessado em 13/06/2013. 
Este artigo é a tradução da comunicação de Deffontaines “Formes du peoplemente dans l’Etat de S. Paul 
(Brésil)”. 
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Essa característica dos bairros de apresentarem população dispersa, também foi 

incorporada por Alice em sua caracterização do bairro. “Os bairros constituem zonas de 

povoamento disperso”551. Ademais, Pierre Deffontaines era uma leitura presente no curso de 

Geografia Humana, com seu livro intitulado “L’Homme et la forêt”, obra publicada na 

coleção de “Géographie Humaine” coordenada por ele. Neste livro Deffontaines analisou 

como a floresta se constituiu historicamente em um obstáculo a ser superado pelo homem e 

como o próprio homem lidou com ela ao longo da História, destacando os usos econômicos 

da floresta552.    

Alice afirmou também que a região de Piracicaba, além de não se constituir em uma 

região natural, também não seria uma “ilha de humanidade” no sentido apregoado por Jean 

Brunhes553. Esta noção de ilhas de humanidade foi formulada por Brunhes em sua obra de 

1910, “A Geografia Humana”, onde as ilhas eram vistas como um locus privilegiado de 

análise, que poderia ser extrapolado para a análise de regiões de maior complexidade. O que 

há de comum no conceito de região natural e na noção de ilhas de humanidade é a busca por 

elementos homogêneos que dotem cada região de uma unidade. No curso de Geografia 

Humana, ministrado por Pierre Monbeig, Jean Brunhes e seu “A Geografia Humana” era 

leitura obrigatória554, como recordou Alice:  
As leituras tinham de passar, obrigatoriamente, na Geografia, pelas obras de 
De Martonne, Brunhes, Vidal De La Blache, Lucien Febvre, os volumes da 
coleção da Geografia Universal, com seus magníficos estudos dedicados às 
Ilhas Britânicas, ao Mediterrâneo, à América do Sul, e tantas outras áreas, 
base de cursos especializados555.  

 
Como afirmado por Alice em seu “Memorial”, o artigo sobre a região de Piracicaba 

foi fruto de viagens de pesquisa à região de Piracicaba e municípios vizinhos. Logo no 

primeiro parágrafo do texto, as autoras, Alice e Maria Teixeira Mendes, destacaram que o 

artigo foi fruto de um estudo geográfico in loco. As excursões geográficas ou pesquisas de 

                                                           
551 CANABRAVA, op. cit., 1944b, p. 651. 
552 Ver resenha contemporânea da obra: OFFNER, Jules. L’homme et la forêt. Revue de Géographie Alpine. 
Rebond (Suisse), v. 22, n. 3, p. 715-717, 1934. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rga_0035-
1121_1934_num_22_3_5117_t1_0715_0000_2>. Acessado em 13/06/2013. 
553 Jean Brunhes (1869-1940) foi um dos principais geógrafos a desenvolver as teses vidalianas, tendo formulado 
sua própria noção de objeto. Cf. MORAES, op. cit., 2007, p. 85-86. Foi também responsável por uma tentativa 
de aproximação entre a Geografia e a psicologia. Cf. OZOUF-MARIGNIER, Marie-Vic. Um Domínio 
Contestado: A Geografia Psicológica no tempo de Pierre Monbeig. In: SALGUEIRO, Heliana Angotti (org.). 
Pierre Monbeig e a geografia humana brasileira: a dinâmica da transformação. Bauru: Edusc, 2006, p. 64-65. 
As principais obras de Jean Brunhes são: BRUNHES, Jean. La géographie humaine. Paris: Alcan, 1910. 
BRUNHES, Jean e VALLAUX, Camille. La géographie de l’histoire. Géographie de la paix et de la guerre sur 
terre et sur mer. Paris: Gallimard, 1948.   
554 Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 253. 
555 CANABRAVA, Alice Piffer. O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 29. 
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campo constituem-se em um elemento muito caro a todos os geógrafos de inspiração 

vidaliana556. Sendo assim, não seria diferente com os primeiros regentes da Cadeira de 

Geografia da FFCL da USP: os já citados Pierre Deffontaines, Pierre Monbeig e o especialista 

em Geografia Física, Emmanuel De Martonne557.  

No primeiro programa da Cadeira de Geografia Física e Humana elaborado por 

Monbeig em 1935, ele afirmou que “[...] constarão excursões geográficas e trabalhos 

práticos”558. Monbeig dava tamanha importância às excursões no ofício de geógrafo que 

sugeriu que no orçamento da FFCL fosse destinado certo montante a estes trabalhos de 

campo. “[...] a Faculdade poderia prever no seu orçamento uma verba destinada às excursões 

geográficas [...]”559. 

Para o ano de 1936, segundo ano de graduação de Alice, a tônica quanto às excursões 

permaneceu, posto que um tópico do programa de “Exercícios práticos” da Cadeira tratava-se 

exatamente de “excursões”.  
(a participação dos estudantes nas excursões é sempre facultativa, seja 
porque elas têm lugar ao domingo, seja porque o número dos participantes é 
limitado). Em 1936, as principais excursões foram: ascensão ao Jaraguá e 
explicação da paisagem, visita aos trabalhos da construção da linha Mayrink-
Santos, com a colaboração do dr. Teodoro Knecht (Comissão Geográfica e 
Geológica), visita aos trabalhos da Cia. Light and Power. Alguns estudantes 

                                                           
556 A excursão geográfica é um recurso metodológico extremamente caro à Escola Geográfica Francesa, uma vez 
que a observação in loco permitiria ao geógrafo descrever as características físicas do espaço com maior 
precisão. Para o geógrafo de orientação vidaliana, somente se pode descrever certo espaço porque se esteve lá; 
porque se viu. Cf. RIBEIRO, Guilherme. Espaço, tempo e epistemologia no século XX: A Geografia na obra de 
Fernand Braudel. 2008. 383 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Geografia) – UFF, Niterói, 2008, p. 81. 
Com seu olhar “treinado” conseguiria apreender as características da topografia, do solo e relacionar tudo isso à 
ocupação humana. O geógrafo, por isso, seria um profissional de campo. Jean Brunhes afirmou que o geógrafo 
teria um olhar diferenciado e específico, que o distinguiria de outros profissionais de ofício. À seguinte pergunta: 
“Em que consiste o espírito geográfico?”, teria respondido sem pestanejar: “Quem é geógrafo sabe abrir os olhos 
e ver. Não vê quem quer.” Nas palavras do próprio La Blache: “A Geografia distingue-se como ciência 
essencialmente descritiva”. 
557 O Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, traz a síntese da trajetória 
acadêmica de Emmanuel De Martonne, bem como seus principais trabalhos. O prof. De Martonne é uma das 
maiores figuras no domínio das ciências geográficas. Basta lembrar que o egrégio mestre é o professor de 
Geografia Física na Sorbonne, sendo ao mesmo tempo diretor do Instituto de Geografia da Universidade de 
Paris. O prof. Emmanuel De Martonne, no início da sua carreira, entrou para a Escola Normal Superior, onde 
obteve o título de “agregé”, após defesa brilhante de uma tese sobre a Valachia. Foi um dos melhores discípulos 
de Vidal de la Blache, o renovador do estudo de Geografia na França. Na sua longa carreira, o eminente 
geógrafo, de fama universal, foi professor nas Universidades de Rennes, Lyon e Paris. O seu “Tratado de 
Geografía Física” é compulsado pelos estudantes de toda parte do mundo, pois é hoje considerado uma obra 
clássica. Quanto a seus principais trabalhos: Após a morte prematura de Vidal de la Blache, De Martonne 
recolheu as notas do seu grande mestre, publicando-as sob o título de “Princípios de Geografia Humana”. Entre 
os trabalhos do notável geógrafo, que esta Faculdade teve a honra e o prazer de hospedar, devemos destacar um 
livro claro e substancial sobre os Alpes, dois volumes sobre a Europa Central e uma série de trabalhos sobre as 
regiões áridas da América Andina. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, 
p. 117-118. 
558 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 281. 
559 MONBEIG, op. cit., 1937, p. 111. 
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efetuaram investigações precisas; é assim que os alunos do 2º ano estudaram 
a região de Piracicaba [...]560.   
 

Portanto, certamente o artigo sobre a região de Piracicaba foi resultado de um 

exercício de campo promovido por Pierre Monbeig. O contato com o engenheiro Theodoro 

Knecht, da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, também foi muito útil 

às autoras na confecção do artigo, uma vez que ao final do mesmo, após a bibliografia, há 

uma nota em que agradeceram a Knecht561. “A maioria das informações foi colhida na própria 

região. Em São Paulo, devemos à gentileza do dr. Teodoro Knecht, informações verbais 

acerca de Geologia [...]”562. Além de utilizarem seu texto intitulado “Os minerais e minérios 

do Estado de São Paulo”563.  

Pierre Monbeig foi sempre lembrado nas “memórias” de Alice, principalmente em 

relação às excursões geográficas e aos relatórios finais pós-excursão. Vale a pena reproduzir 

duas fases dessas lembranças:  

Excelente professor, Pierre Monbeig nos revelava a nova Geografia; a 
exposição muito clara, soberbamente ilustrada com mapas e projeções [...]. 
Guiados pelo professor, realizávamos, amiúde, excursões que, não raro, 
ultrapassavam as fronteiras do estado, para estudar ao vivo a paisagem – a 
síntese dos fenômenos geográficos. Apesar das fadigas da viagem em ônibus 
pouco confortáveis, o subir e descer de morros, o acompanhamento a pé do 
traçado dos rios, os percursos pelas cidades para entender o desenvolvimento 
do núcleo urbano, as viagens foram sempre vividas com muita alegria. 
Sobretudo, aprendíamos a observar, com as explicações in loco, e nos 
preparávamos para a pesquisa geográfica, sem o saber especificamente. [...] 
Excursões inesquecíveis que começaram com a ascensão do morro do 
Jaraguá para o estudo da paisagem paulistana [...]564. 
 

Dez anos após este depoimento o entusiasmo de Alice já era bastante reduzido: 
[...] Pierre Monbeig era ferro e fogo. Nós saíamos para fazer pesquisa de 
campo em Geografia. Subíamos no monte Jaraguá, e daquela perspectiva, 
diante daquela paisagem, ministrava a sua aula de campo. Ao voltar de lá, 
começava a penitência: o relatório do que havíamos visto. À base do mapa 
tínhamos que traçar as curvas de nível em papel milimetrado. As aulas do 
Monbeig eram um verdadeiro sofrimento. Monbeig foi um grande professor 
e gostaria de ter ficado no Brasil565. 
 

                                                           
560 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 255-256. 
561 Teodoro Knecht foi um dos frequentadores da AGB e também um dos geólogos da “Comissão Geográfica e 
Geológica do Estado”, à qual Aroldo de Azevedo atribuiu grande papel no que chamou de “pré-história” da 
Geografia Paulista, ou seja, antes da criação da FFCL. Cf. AZEVEDO, Aroldo de. A Geografia em São Paulo e 
sua Evolução. Boletim Paulista de Geografia. São Paulo, n. 81, 2005, p. 60. Disponível em: 
<http://agbsaopaulo.org.br/sites/agbsaopaulo/files/BPG_81.pdf>. Acessado em 13/06/2013. 
562 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 328. 
563 KNECHT, Teodoro. 1935. Os minerais e minérios do Estado de São Paulo. Boletim da Agricultura (único). 
São Paulo, Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, 93 p. il., 1934. 
564 CANABRAVA, Alice Piffer. O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 27-28. 
565 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 157-158. 
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Se tomássemos somente este depoimento, certamente inferiríamos que Alice não 

poderia ter dúvidas em relação a ser historiadora ou geógrafa, como expressou em 1981, dado 

que aqui a Geografia somente lhe trazia sofrimentos566. 

A importância das excursões geográficas e dos trabalhos de campo também foi 

destacada por Emmanuel De Martonne durante sua estadia na FFCL da USP entre 1936 e 

1937. Certamente, Alice pôde tomar parte em seus cursos e aprimorar seus conhecimentos em 

Geografia Física. “Ces Excursions ne peuvent être laissées a la charge des éleves, et dès 

crédits assez importants doivent etre prévus pour leur realization […]”567.  

A presença de Emmanuel De Martonne realmente rendeu bons frutos, uma vez que a 

Cadeira de Geografia no ano de 1938 já aparece desdobrada em Geografia Física e Geografia 

Humana, como tanto insistira Pierre Monbeig568. Para De Martonne, 
[...] Il est nécessaire que lês deux aspects de la géographie, physique et 
humaine, soient également presentes aux étudiants. Pour cela um Seul 
Professeur, dans une Faculté telle que celle de São Paulo, est insuffisant. La 
chose a été déja comprise, puis-qu’on prévoit pour l’année prochaine une 
seconde chaire de Géographie569.  
 

De Martonne também era leitura obrigatória no curso, como destacou Alice em 

depoimento acima. No curso de Biogeografia, presente nos três anos da Cadeira de Geografia, 

seu “Traité de Géographie Physique”, foi leitura obrigatória, especialmente em relação à 

classificação dos domínios botânicos formulada por ele570 e também em Geografia 

Humana571. Todo o curso de Geografia Física estava baseado em seu tratado. “Os 

principiantes deverão saber a fundo l’abrége de Géographie Physique de De Martonne. Em 

seguida, termina-se o curso pelo primeiro tomo do tratado de Geografia Física do mesmo 

autor [...]”572.  

                                                           
566 Em artigo de 1994 dedicado à importância de Pierre Monbeig para a formação da Geografia no Brasil, o 
eminente geógrafo Aziz Ab´Sáber afirmou que a primeira aula do curso de Monbeig era em campo. O itinerário 
escolhido envolvia a saída a partir das colinas de São Paulo e um transecto pelas serranias de Jundiaí, até atingir 
setores da chamada depressão periférica paulista. De São Paulo a Jundiaí e a Campinas, até Salto e Itu, com 
regresso pelo famoso canyon do Tietê, passando por Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus, Sant'Ana do Parnaíba e 
subúrbios ocidentais de São Paulo. Cf. AB´SÁBER, Aziz Nacib. Pierre Monbeig: a herança intelectual de um 
geógrafo. Estudos Avançados. São Paulo, 1994, p. 225. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n22/24.pdf>. Acessado em 13/06/2013. 
567 DE MARTONNE, Emmanuel. O RELATORIO DO PROF. DE MARTONNE. In: Anuário da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 121. 
568 MONBEIG, op. cit., 1937, p. 110.  
569 DE MARTONNE, op. cit., 1938, p. 120. 
570 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 252. 
571 Idem, p. 253. 
572 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 326. 
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Em sua já mencionada tese de doutoramento, ao caracterizar o clima das Províncias do 

Rio da Prata e de Tucumán, Alice identificou suas zonas mais secas a partir de um texto de De 

Martonne em que ele analisou as regiões secas da América do Sul.  
Nessa região, entre a planície de leste e a fachada oriental dos Andes, a zona 
seca da América do Sul tem sua maior largura; é o território de transição 
entre os quentes desertos do Norte e os desertos frios da Patagônia. As 
chuvas, frequentes durante todo o ano na planície oriental (1000 a 12000 
mms. em média), diminuem rapidamente à medida que se avança em direção 
à cordilheira (500 a 600 mms. em média), e se interrompem completamente 
durante os quatro ou cinco meses de inverno573. 
 

O artigo de De Martonne, publicado em 1935 nos Annales de Géographie, é ricamente 

ilustrado com fotos e cartas, principalmente cartas hidrográficas e pluviométricas, 

apresentando como os rios da região eram caracterizados por grandes depósitos de sal e areia; 

seu processo de erosão pelo movimento do solo, bem como o nível das chuvas no topo da 

Cordilheira dos Andes574. Em 1937, último ano de graduação de Alice, De Martonne proferiu 

uma conferência na FFCL intitulada “As Regiões Áridas da América do Sul”. Em sua 

exposição, analisou a região da América do Sul de acordo com três itinerários. “O segundo 

itinerário passando por Buenos Aires, mostra exatamente o contrário. O pampa sem árvores, 

torna-se mais árido ainda ao pé dos Andes, perto de Mendoza”575. Alice caracterizou a região 

seca em relação à sua vegetação, à maneira de De Martonne: 

A estepe de gramíneas, característica do Pampa, desaparece; não são mais 
vistos os prados abertos onde se pode contemplar por todos os lados o 
horizonte distante; a formação vegetal denominada o “monte”, característica 
da região interior, é a estepe com árvores; seus arbustos espinhosos, sua 
vegetação xerófila, suas árvores raquíticas, formam associações densas de 
difícil penetração576. 
 

A importância concedida às excursões geográficas ou ao trabalho de campo, pode ser 

melhor compreendida quando temos claro o método de análise geográfica proposto por Paul 

Vidal De La Blache e que foi trazido pelos primeiros regentes da Cadeira de Geografia da 

FFCL da USP.  
La Blache propôs o seguinte encaminhamento para a análise geográfica: 
observação de campo [grifo nosso], indução a partir da paisagem, 
particularização da área enfocada (em seus traços históricos e naturais), 

                                                           
573 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 7-8. 
574 DE MARTONNE, Emmanuel. Problème des regions arides Sud-américaines. Annales de Géographie. Paris, 
t. 44, n. 247, p. 1-27, 1935. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-
4010_1935_num_44_247_10784>. Acessado em: 13/06/2013. 
575 DE MARTONNE, Emmanuel. As Regiões Áridas da América do Sul. In: Anuário da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 70-71. 
576 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 8. 



157 

 

comparação das áreas estudadas e do material levantado, e classificação das 
áreas e dos gêneros de vida, em “séries de tipos genéricos”577. 
 

A observação de campo permite ao geógrafo outro passo de grande importância em 

sua análise, qual seja: a descrição. Somente se pode descrever porque se esteve em campo, 

porque se viu com os próprios olhos. Nas palavras do próprio Vidal, “A Geografia distingue-

se como ciência essencialmente descritiva”. Esta descrição, porém, não é uma descrição por si 

mesma, que conduziria a um mero descritivismo. “[...] longe do descritivismo e do 

empirismo, descrever era uma espécie de descoberta: em suas viagens, o geógrafo coletava 

informações e as apresentava como novidade, divulgando as feições da superfície terrestre e 

os contrastes físicos, sociais e culturais entre os espaços”578.  

No prefácio de sua tese de doutoramento escrito por Afonso Taunay, ele destacou a 

descrição apurada de Alice. “Da pequena Buenos Aires quinhentista dá-nos descrição rica de 

pormenores [...]”579. A importância conferida por Alice à descrição pode também ser 

encontrada em seu já supracitado artigo de 1944 acerca das bandeiras. Alice repassou todas as 

obras que trataram do movimento de ocupação das terras brasileiras e suas vias de 

comunicação – como veremos, também uma temática muito cara a ela e aos primeiros 

geógrafos da FFCL – desde o século XVI. Detendo-se sobre a obra de Antonil, “Cultura e 

Opulência do Brasil por suas drogas e minas”, destacou sua importância no que tange à 

observação direta, ou seja, o fato de Antonil ter estado in loco; sua preocupação em descrever 

minuciosamente a técnica de cultivo da cana de açúcar – veremos que a técnica é um 

importante objeto de análise do geógrafo e que Alice se baseou predominantemente em 

Antonil para analisar a técnica de fabrico do açúcar nas Antilhas –, bem como a indústria do 

açúcar, da cultura do tabaco, das técnicas de exploração do ouro. “Nenhuma obra da época 

colonial supera a de Antonil em exatidão e objetividade, como nenhum autor, mais do que ele, 

teve gosto de descrição minuciosa [grifo nosso], feita em linguagem simples, clara e 

desapaixonada”580.  

Além da descrição, outro importante componente do método vidaliano é a 

comparação581. No artigo de 1938, Alice e Maria Teixeira Mendes incluíram a cidade de São 

                                                           
577 MORAES, op. cit. 2007, p. 84. 
578 RIBEIRO, op. cit., 2008, p. 83. 
579 TAUNAY, op. cit., 1944, p. X. 
580 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 12. 
581 A comparação possui papel fundamental na análise vidaliana. Cf. MORAES, op. cit., 2007, p.84. É a 
descrição que permitirá ao geógrafo utilizar-se do recurso comparativo. No relatório sobre “o estudo da História 
da América e da História do Brasil no curso universitário: ensino tradicional e renovação”, Alice expressou-se 
sobre o método comparado em História. Outro problema sugerido pelo grupo de trabalho é o da História 
Comparada. Se a História é a mais difícil de todas as ciências, na afirmação de Fustel de Coulanges, nenhum 
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Pedro no estudo, para salientar as características distintas em relação à Piracicaba582. Dessa 

forma, as autoras estavam seguindo Monbeig que atribuiu grande importância ao estudo de 

regiões que apresentassem características diferenciadas entre si. 
[...] é somente quando conhece a fundo os traços característicos de regiões 
nem sequer análogas, mas extremamente diferentes [grifo nosso], que o 
estudante está em condições de realizar, por si próprio, trabalhos que lhe 
permitam enriquecer os conhecimentos geográficos de sua terra natal583.  
 

Também intentaram comparar o “desenvolvimento” da produção de açúcar com a 

produção de café584. Quando trataram do “Regime Agrário”, também fizeram questão de 

destacar que a estrutura da terra na região é marcada pela pequena propriedade em oposição 

aos grandes latifúndios das antigas zonas cafeeiras585. Compararam as casas das colônias de 

café e das colônias de cana586. A Estrada de Ferro Paulista e a Estrada de Ferro Sorocabana 

foram colocadas em contraste587. No texto de 1944 para os Anais do Congresso de geógrafos, 

Alice comparou a formação de dois bairros588: O Bairro do Tanquinho e o Bairro do Pau 

Queimado, como já havia feito no artigo acerca da região de Piracicaba589.  

Na tese de 1946, destarte o fato de ser uma tese apresentada para a Cadeira de História 

da Civilização Americana, sempre que lhe foi possível, Alice comparou algum dado das ilhas 

antilhanas com o Brasil. Neste sentido, Alice lançou mão da comparação entre os rios 

formados nas Pequenas Antilhas, e os rios do Nordeste brasileiro, citando Gilberto Freyre. 

Se passarmos às áreas elevadas das Pequenas Antilhas, a maior parte dos rios 
que se precipitam das montanhas, quase secos durante parte do ano, 
verdadeiras torrentes na estação chuvosa, estão longe de apresentar os 
aspectos dos pequenos rios nordestinos tranquilos de que nos fala Freyre, 
propícios aos homens e fecundos para as culturas590. 
 

Alice também comparou o nordeste brasileiro com as Índias Ocidentais, no sentido de 

que a cultura pioneira de cada uma destas regiões foi diferente591. Quanto às possibilidades de 

                                                                                                                                                                                     
ramo talvez mais difícil , em nossa opinião, que a História Comparada. Isso porque ela deve se propor, antes de 
mais nada, a verificar previamente quais são os dados comparáveis quando se pretende aproximar a História de 
áreas diferenciadas no tempo ou no espaço. Cf. CANABRAVA, Alice Piffer. Relatório do tema. In: Anais do I 
Simpósio de Professores de História do Ensino Superior. Marília, FFCL, 1962, p. 125. 
582 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 277. 
583 MONBEIG, op. cit., 1937, p. 108. 
584 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 285. 
585 Idem, p. 299. 
586 Idem, p. 306. 
587 Ibidem.  
588 CANABRAVA, op. cit., 1944b, p. 651. 
589 CANABRAVA. MENDES, op. cit., 1938, p. 322-325. 
590 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 64. 
591 Idem, p. 71. 
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navegação nas Antilhas, Alice estabeleceu comparação com as possibilidades de navegação 

no território brasileiro.  

Da precariedade de condições propícias ao desenvolvimento da vida 
marítima nas Antilhas e da falta de correntes fluviais navegáveis resulta uma 
situação, quanto aos meios locais de transportes, aparentemente paradoxal; 
as ilhas funcionam como continente, enquanto o Brasil, dada a riqueza da 
rede hidrográfica, com amplas possibilidades à navegação, funciona como 
ilha592. 
 

Compreender o Brasil como uma ilha é uma inspiração de Alice à partir da leitura de 

“Geografia Humana do Brasil” de Pierre Deffontaines: 
O país se apresenta sem dúvida como uma massa continental tão larga 
quanto longa, não obstante, é essencialmente uma costa, uma praia; esta 
nação-continente comporta-se como uma ilha. Só é abordada pelo mar e só 
do lado do mar fica a fachada verdadeira e útil. As fronteiras continentais 
são na verdade quase iguais em extensão às fronteiras marítimas, mas em 
muitos trechos só recentemente foram fixadas e atravessam regiões florestais 
ou pantanosas593. 
 

Cabe discorrer um pouco mais acerca da leitura realizada por Alice desta tese de 

Deffontaines. Ao compreender o Brasil como uma ilha a autora se pautou no entendimento de 

que as comunicações são quase totalmente efetuadas por vias hidrográficas e, por 

comparação, as Antilhas, cercadas por águas do mar e por isso tratadas como ilhas, do ponto 

de vista das comunicações, poderiam ser consideradas um continente, uma vez que as 

comunicações internas são eminentemente terrestres.  

Com a observação in loco, o geógrafo deve descrever; para depois, então, comparar. A 

partir da comparação, ele deve fazer uso da classificação. Em seu texto acerca das chácaras na 

cidade de São Paulo, apresentado na V Assembléia Geral da AGB de 1949 ocorrida em Belo 

Horizonte, Alice as classificou em quatro tipos, a partir de anúncios de jornal estudados para o 

período 1885-1890. A classificação adotada levava em consideração os usos do solo594. No 

artigo acerca da região de Piracicaba, quando analisaram o “Regime Agrário”, ou seja, a 

extensão da propriedade, lançaram mão da classificação em alqueires. “Dentro de nossa 

região, quais os limites da pequena, média e grande propriedade? Aceitando o critério de Caio 

                                                           
592 Idem, p. 200. 
593 DEFFONTAINES, Pierre. Geografia Humana do Brasil (capítulo I). Revista Brasileira de Geografia. Rio de 
Janeiro, ano I, n. 1, 1939, p. 50. O primeiro capítulo deste livro publicado em 1940, consta nas páginas 19-67. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1939_v1_n1.pdf>. Acessado em 
06/05/2013. O capítulo 2 e 3 do livro foram publicados no segundo número da RBG. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1939_v1_n2.pdf>. Acessado em 06/05/2013. O 
número 3 da RBG trouxe o capítulo 4. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1939_v1_n3.pdf>. Acessado em 06/05/2013. 
594 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiros estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 236-237. 
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Prado Júnior, podemos considerar, em Piracicaba, a pequena propriedade até 25 alqs., a média 

até 100, e a grande de mais de 100 alqs.”595. A referência a Caio Prado Júnior596 foi extraída 

de seu artigo publicado em 1935 na revista Geografia, sob o título de “Distribuição da 

propriedade fundiária rural no Estado de São Paulo”. Neste texto, Caio Prado intentou 

substituir o critério oficial de repartição da propriedade rural determinado pela Diretoria de 

Estatística da Secretaria da Agricultura, que dividia a propriedade rural em oito categorias, 

por apenas três: pequena, média e grande.  
O critério desta classificação tripartida é essencialmente econômico-social – 
e por isso mais importante. A pequena propriedade corresponde ao 
camponês trabalhador, isto é, que trabalha pessoalmente na sua lavoura, 
auxiliado apenas por sua família, e não emprega braços engajados. A 
propriedade média é a do lavrador que em regra emprega mão de obra 
engajada, mas que também, ocasional ou mesmo regularmente, trabalha ele 
próprio. É um misto de patrão e trabalhador; e se pela sua posição 
econômica e social está acima do camponês pobre do primeiro grupo 
também está nitidamente abaixo do grande proprietário. Finalmente a grande 
propriedade se caracteriza pelo trabalho exclusivo de mão de obra estranha 
ao proprietário597.  
 

Destarte o fato de não termos encontrado nenhuma referência a Caio Prado Júnior nos 

programas da Cadeira de Geografia da FFCL, certamente Alice teve contato com seus textos 

enquanto participava das reuniões da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB). 

Caio Prado Júnior também apareceu na tese de cátedra de 1951 de Alice. Ao dissertar 

acerca das “limitações à expansão da cultura algodoeira”, um dos fatores elencados foi a 

dificuldade de transporte da produção até a Praça de Santos. O único município que não 

apresentava problemas de comunicação era Sorocaba.  

O município de Sorocaba se beneficiava, quanto às vias de comunicação, de 
sua situação particularmente favorável, na estrada geral, rumo ao sudoeste, 

                                                           
595 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 302. 
596 Na seção de Geografia e História da FFCL, Caio Prado Júnior (1907-1990) figura como aluno matriculado em 
1934. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 331. Sobre os anos de Caio 
Prado Júnior na FFCL ver: MARTINEZ, Paulo Henrique. Admirável mundo novo (1934-1935). In: 
MARTINEZ, Paulo Henrique. A dinâmica de um pensamento crítico: Caio Prado Jr (1928-1935). São Paulo: 
EDUSP, 2008, p. 163-218. Sobre Caio Prado Júnior como geógrafo ver: IUMATTI, Paulo Teixeira; SEABRA, 
Manoel Fernandes; HEIDEMANN, Heinz-Dieter (orgs.). Caio Prado Jr. e a Associação dos Geógrafos 
Brasileiros. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2008. Para uma trajetória intelectual de Caio Prado: IUMATTI, Paulo 
Teixeira. Caio Prado Jr.: Uma trajetória intelectual. São Paulo: Brasiliense, 2007. Realizei um estudo acerca 
das relações entre Caio Prado Jr e o Partido Comunista Brasileira (PCB) no que tange à questão agrária. Ver: 
ERBERELI JÚNIOR, Otávio. O debate em torno da questão agrária (1950-1960): o PCB e Caio Prado Júnior. 
Em Tempo de Histórias. Brasília, n. 21, p. 137-161, 2012b. Disponível em: 
<http://seer.bce.unb.br/index.php/emtempos/article/view/8513/6473>. Acessado em 15/06/2013. 
597 PRADO JÚNIOR, Caio. Distribuição da propriedade fundiária no Estado de São Paulo. Boletim Geográfico. 
Rio de Janeiro, ano III, n. 29, 1945, p. 692. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v3_n29_ago.pdf>. Acessado em 13/06/2013. 
Trata-se de uma transcrição. O artigo foi publicado originalmente em: PRADO JÚNIOR, Caio. Distribuição da 
propriedade fundiária no Estado de São Paulo. Geografia. São Paulo, ano I, n. 1, p. 52-68, 1935. Este parágrafo 
aparece reformulado em CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 302. (segundo parágrafo).  
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que levava ao Paraná, passando por Itapetininga. Traçada na depressão 
paleozóica, sua conservação se facilitava pela topografia pouco acidentada 
do terreno e pela sua vegetação de campo598.  
 

O texto de Caio Prado Júnior citado por Alice neste ponto é “O fator geográfico na 

formação e no desenvolvimento da cidade de São Paulo” publicado em 1935 na revista 

Geografia. Nesse artigo, Caio Prado analisou a posição geográfica privilegiada da região onde 

se instalou a cidade de São Paulo. Devido à estreiteza da faixa litorânea, por conta da Serra do 

Mar, os únicos núcleos de povoamento que conseguiram se perpetuar no litoral foram Santos 

e São Vicente. Em função destas características físicas do litoral de São Paulo, seus primeiros 

habitantes foram impulsionados ao planalto paulista, onde se fundou a vila de Piratininga. A 

partir disso, Caio Prado demonstrou como São Paulo se constituiu em centro do Estado e 

como a partir dela se formaram vias de comunicação para outras regiões. Uma destas vias foi 

exatamente a que passava por Sorocaba, citada por Alice. Caio Prado, contudo, utilizou-se de 

uma descrição mais específica que Alice, dado que ela localizou a estrada na “depressão 

paleozóica” e Caio Prado, no “terreno permiano”599. Paleozóico é um período da escala de 

tempo geológico que abrange também o período permiano, ou seja, permiana seria uma 

classificação mais específica. Ele também não especificou o tipo de vegetação característico 

desta via de comunicação.   

Outro importante elemento metodológico da Geografia vidaliana é a “indução a partir 

da paisagem”600. O próprio Vidal De La Blache definiu o objeto da Geografia como sendo a 

paisagem601. “Vidal de La Blache definiu o objeto da Geografia como a relação homem-

natureza, na perspectiva da paisagem. Colocou o homem como um ser ativo, que sofre a 

influência do meio, porém que atua sobre este, transformando-o”602. No artigo de 1938 a 

preocupação de Alice com a paisagem foi constante, demarcando que a região de Piracicaba 

possuía uma paisagem homogênea. “Como consequência das diversas formações geológicas, 

os solos são muito variados, o que permite enorme variedade de culturas que vão quebrar a 

monotonia da paisagem de linhas quase uniformes”603. O homem é o elemento responsável 

                                                           
598 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 163. 
599 PRADO JÚNIOR, Caio. O fator geográfico na formação e desenvolvimento da cidade de São Paulo. In: 
PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução Política do Brasil e outros estudos. 6º edição. São Paulo: Brasiliense, 1969, 
p. 103-104. 
600 MORAES, op. cit., 2007, p. 84. 
601 Em termos metodológicos, o destaque dado à paisagem, transforma a fotografia em um verdadeiro 
instrumento de pesquisa. Isso pode ser observado nos trabalhos de Vidal, Jean Brunhes, Pierre Deffontaines, 
Pierre Monbeig, Albert Demangeon, orientador deste último, e Emmanuel De Martonne. Sobre a importância da 
fotografia para a Geografia francesa ver: MENDIBIL, Didier. O Sistema Iconográfico da Geografia Clássica 
Francesa e Pierre Monbeig. In: SALGUEIRO, op. cit., p. 233-247. 
602 MORAES, op. cit., 2007, p. 81. 
603 CANABRAVA; MENDES, op. cit., p. 280. 
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por alterar esta paisagem através da agricultura. Também encontramos esta preocupação com 

a paisagem em sua apresentação acerca dos bairros no congresso de geógrafos. Para Alice 

Canabrava, a paisagem é um elemento fundamental para a caracterização destes povoamentos 

rurais. “As dificuldades para se caracterizar o bairro resulta das diferenças que apresentam 

entre si: numa mesma região encontram-se bairros de tipos diversos, onde o geógrafo depara 

com paisagens e aspectos fisionômicos bem diferentes”604. 

Na ocasião em que Pierre Deffontaines definiu o que é a Geografia Humana, também 

o fez na perspectiva da paisagem. “Ela pesquisa aquilo que o homem acrescentou à paisagem 

da Terra, ela estuda o homem como fabricante de paisagem, como transformador da 

fisionomia terrestre”605. É exatamente o que encontramos em sua tese de 1942: a ação humana 

modifica a paisagem.  
Apenas as estepes solitárias, sem árvores, se alongavam pelo horizonte até as 
proximidades da serra de Córdova. Essa paisagem, hoje mal podemos 
contemplá-la em diminutas frações do território, onde o caráter original da 
estepe ainda se conserva, longe das regiões trilhadas pelas vias férreas da 
Argentina moderna. As associações de gramíneas com os “pastos duros” 
que crescem sob a forma de altos penachos, (atingindo às vezes até metro e 
meio de comprimento) emprestam à paisagem um tom amarelado e 
poeirento, pois somente na primavera, quando brotam, depois das chuvas, 
têm tom verde. Apenas nos lugares onde se estabeleceu o homem é que 
surgiram os perfis das árvores cultivadas que transformaram o aspecto 
primeiro da paisagem [grifos nossos]606. 
 

Quando Pierre Monbeig sugeriu a separação da Cadeira de Geografia em duas, uma de 

Geografia Humana e outra de Geografia Física, fez questão de demarcar que tal procedimento 

visava maximizar esforços de ensino, uma vez que ambas teriam o mesmo objeto de pesquisa, 

qual seja: a paisagem. “Nenhum geógrafo encara a separação absoluta, que seria nefasta e 

conduziria tão longe da geografia, como da geologia e da história; geografia humana e 

geografia física têm um campo de pesquisa idêntico: a terra, a paisagem geográfica”607. Desta 

forma, podemos perceber que um trabalho de pesquisa de orientação vidaliana deve, 

necessariamente, analisar a paisagem. Foi o que fez Alice em sua tese de 1946: uma atividade 

humana, ou seja, o cultivo da cana de açúcar foi o que caracterizou a paisagem das áreas 

açucareiras da América como um todo. “É inegável a semelhança entre as áreas açucareiras na 

América, seja na vida econômica e social, como na paisagem geográfica, em virtude da 

                                                           
604 CANABRAVA, op. cit., 1944b, p. 651. 
605 DEFFONTAINES, Pierre. O que é Geografia Humana. Boletim do Conselho Nacional de Geografia. Rio de 
Janeiro, n. 3, 1943, p. 13. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1943_v1_n3_jun.pdf>. Acessado em 13/06/2013. 
606 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 6.  
607 MONBEIG, op. cit., 1937, p. 110. 
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produção única do açúcar, da predominância do latifúndio e da escravidão africana”608. Em 

seu pequeno texto de 1949, Alice relacionou as mudanças na paisagem das chácaras 

paulistanas de fins do século XIX para seu período atual – 1949 – a partir das transformações 

técnicas e dos elementos humanos609. 

Outro importante componente do método vidaliano diz respeito aos gêneros de vida. A 

primeira vez que Alice Canabrava fez uso dos gêneros de vida foi em seu texto sobre as 

chácaras paulistanas, de 1949, publicado em 1953610. Em seu texto acerca da grande 

propriedade rural no período colonial, também se utilizou deste conceito611. Também 

encontramos os gêneros de vida tratados por Alice Canabrava em seus comentários em 

relação ao historiador João Capistrano de Abreu. A partir destes comentários, pudemos inferir 

que Alice não somente foi uma profunda conhecedora da Geografia francesa, mas também da 

moderna Geografia alemã. Segundo Alice, dentro da vasta gama de conhecimentos 

mobilizados por Capistrano em seus estudos, a marca mais presente seria a da Geografia, 

sendo um pioneiro em Geografia Humana.  

De tudo, além de sua formidável erudição, ficou o sulco mais profundo na 
Geografia, quanto aos problemas das relações do homem com o meio. Em 
Caminhos antigos e povoamento do Brasil a abertura das vias e o 
desbravamento do sertão foram compreendidos numa vinculação estreita 
com as condições do meio natural. Podemos considerá-la obra entre as 
pioneiras no campo da Geografia Humana do Brasil612. 
 

Destarte o fato de que não foi citado diretamente no texto, “Caminhos antigos e 

povoamento do Brasil” consta da bibliografia do artigo de Alice acerca da região de 

Piracicaba, posto que, como veremos, uma das temáticas presentes no artigo diz respeito à 

ocupação e povoamento da região613. Destarte a avaliação elogiosa de Alice quanto ao 

pioneirismo do trato geográfico de Capistrano, este não ficou imune a críticas, principalmente 

pelo fato de que não fez uso do conceito de gênero de vida.  

Na vigorosa página, hoje clássica, sobre a época do couro, nos Capítulos de 
História Colonial, pôs em evidencia o condicionamento do homem aos 
recursos do meio, sem elevar-se aos conceitos de gênero de vida, base da 
problemática em questão, conceito já cunhado por Ratzel e plenamente 
definido em 1911 por Vidal de La Blache614.  
 

                                                           
608 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 13. 
609 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiros estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 241. 
610 Idem, p. 240. 
611 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 47 e 50. 
612 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 421.  
613 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 326. 
614 CANABRAVA, op. cit., 1971, p. 422. 
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Ratzel não formulou o conceito de gênero de vida. Provavelmente Alice estaria se 

referindo ao conceito de “espaço vital” que possui relação com os gêneros de vida. 

O espaço vital manifestaria a necessidade territorial de uma sociedade tendo 
em vista seu equipamento tecnológico, seu efetivo demográfico e seus 
recursos naturais disponíveis. Seria assim uma relação de equilíbrio entre a 
população e os recursos, mediada pela capacidade técnica. Seria a porção do 
planeta necessária para a reprodução de uma dada comunidade615. 
 

 Destarte o fato de Alice não ter fornecido uma definição explicita de gêneros de vida, 

podemos derivá-la da conceituação de Vidal De La Blache à que ela fez referência e a de 

Pierre Monbeig, uma vez que este geógrafo trabalhou amplamente com a análise dos diversos 

gêneros de vida e também este era um tópico de seu curso de Geografia Humana616. La 

Blache, neste texto fundador, analisou vários gêneros de vida em várias regiões do planeta, 

como regiões tropicais, regiões secas, florestas da Europa, litorais e montanhas. O conceito de 

gênero de vida é bastante amplo e abrange todos os elementos das relações entre o homem e o 

meio que propiciam sua reprodução no tempo e no espaço.  

Um gênero de vida constituído implica em uma ação metódica e contínua, 
que age fortemente sobre a natureza ou, para falar como geógrafo, sobre a 
fisionomia das áreas. Sem dúvida, a ação do homem se faz sentir sobre seu 
meio desde o dia em que sua mão se armou de um instrumento; pode-se 
dizer que, desde os primórdios das civilizações, essa ação não foi 
negligenciável. Mas totalmente diferente é o efeito de hábitos organizados e 
sistemáticos que esculpem cada vez mais profundamente seus sulcos, 
impondo-se pela força adquirida por gerações sucessivas, imprimindo suas 
marcas nos espíritos, direcionando em um sentido determinado todas as 
forças do progresso617. 
 

Pierre Monbeig considera os gêneros de vida como noção e não como conceito devido 

à sua grande amplitude. Para ele, Maximilien Sorre618 esclareceu muito bem a noção. “A 

                                                           
615 MORAES, op. cit., 1990, p. 23. 
616 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 253. 
617 VIDAL DE LA BLACHE, Paul. Os gêneros de vida na Geografia Humana. GEOgraphia. Rio de Janeiro, n. 
13, 2005, p. 114. Disponível em: 
<http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/182/174>. Acessado em 04/06/2013. Esta 
é uma tradução da primeira parte do artigo originalmente publicado: VIDAL DE LA BLACHE, Paul. Les genres 
de vie dans La géographie humaine. Annales de Géographie. Paris, n. 111, p. 193-212, 1911. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1911_num_20_111_7340>. Acessado 
em 04/06/2013. A segunda parte do artigo está disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1911_num_20_112_7312>. Acessado 
em 04/06/2013. 
618 Nasceu em Rennes em 1880 e morreu em 1962. Discípulo de Paul Vidal De La Blache, foi aluno também de 
Emmanuel De Martonne. Iniciou sua carreira na Universidade de Bordeaux, com passagem pela Universidade de 
Strasburgo. Em 1940, encontrou seu grande coroamento com a eleição para a Sorbonne no lugar de Albert 
Demangeon. Além do ensino dedicou-se também à administração em sociedades científicas e periódicos, como 
por exemplo, na presidência da Comissão Internacional de Geografia Médica e na direção dos Annales de 
Géographie. Sua Geografia foi marcada pela interdisciplinaridade, marcadamente com médicos, biólogos e 
sociólogos, sendo um pioneiro em Geografia Médica na França e incentivador da criação da Sociedade de 
Biogeografia. De sua relação com a Biologia, derivou a perspectiva ecológica enquanto orientação 
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noção de gênero de vida é extremamente rica, pois abrange a maior parte, senão a totalidade, 

das atividades do grupo humano. [...] Esses elementos materiais e espirituais são técnicas 

transmitidas pela tradição, mediante as quais os homens asseguram domínio sobre a 

natureza”619. Para Monbeig, esta definição de Sorre aponta para o fato de que o geógrafo não 

deveria excluir os fatores psicológicos dos gêneros de vida, ou seja, “[...] o homem, com suas 

maneiras particulares de pensar e de sentir. Estas estão ausentes, como se se tivesse esquecido 

que são partes integrantes dos gêneros de vida”620. 

Vários estudos posteriores consagrados à Capistrano de Abreu, principalmente a partir 

de sua correspondência, acentuaram o papel desempenhado por Friedrich Ratzel em sua 

historiografia621. Já em 1944, Alice destacava o pioneirismo de Capistrano em relação ao uso 

da Geografia.  
Capistrano foi o primeiro historiador contemporâneo a tratar da influência do 
elemento geográfico como fator da conquista, frisando a importância 
histórica das grandes vias fluviais na formação territorial do país. Muitos 
problemas econômicos e sociais do drama da dilatação geográfica do 
território, foram referidos por ele622. 
 

Além de Friedrich Ratzel (1844-1904), Alice apontou para o conhecimento de 

Alexander Von Humboldt (1769-1859) e Karl Ritter (1779-1859)623; Otto Maull (1887-

                                                                                                                                                                                     
metodológica; já de sua relação com a Medicina formulou o conceito de “complexo patogênico”, adotado até 
hoje em estudos de saúde pública e de medicina no geral; e de seu contato com a sociologia publicou “Recontres 
de la géographie et de la sociologie”, de 1957. Outro importante conceito cunhado por Sorre foi o conceito de 
“ecúmeno”, que diz respeito à população em seu dinamismo interno, fruto da ação e reação humanas frente à 
natureza. Era profundo conhecedor das obras de Alexander Von Humboldt, Karl Ritter e Elisée Reclus. Sua 
principal obra, “Fondements de la Géographie Humaine”, foi escrita em 3 volumes e elaborada desde sua entrada 
na Sorbonne até sua morte. Seu primeiro volume, publicado em 1943 foi dedicado aos aspectos biológicos; o 
segundo, de 1948, foi dedicado aos aspectos técnicos e o terceiro, de 1952, ao habitat e à conclusão geral. Cf. 
MEGALE, Januário Francisco. A Geografia torna-se uma ciência social. In: MEGALE, Januário Francisco. 
(org.). Max. Sorre. São Paulo: Ática, 1984, p. 7-28. Sobre a obra de Max. Sorre ver: GEORGE, Pierre. A vida e 
obra de Max-Sorre. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro, n. 201, p. 15-22. 1967. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1967_v26_n201_nov_dez.pdf>. Acessado em 
05/06/2013. 
619 SORRE, Maximilien. A noção de gênero de vida e sua evolução. In: MEGALE, op. cit., 1984, p. 99-100. 
620 MONBEIG, Pierre. Os modos de pensar na Geografia Humana. In: MONBEIG, op. cit., 1957, p. 27. 
621 Em 1927, destarte o fato de não citar Ratzel, mas somente Wappaeus e Sellin, Pandiá Calógeras já havia 
apontado para o uso da moderna Geografia alemã por Capistrano e o qualificara de “antropogeógrafo”. Cf. 
CALÓGERAS, João Pandiá. [“Necrológio de Capistrano de Abreu”]. Atas da 6ª Sessão Ordinária, 13/09/1927. 
Rio de Janeiro, Revista do IHGB, tomo 101, vol. 155, 1927, p. 352.   Contemporaneamente ver: PEREIRA, op. 
cit., 2002. GONTIJO, Rebeca. História e historiografia nas cartas de Capistrano de Abreu. História, São Paulo, 
v. 24, n. 2, 2005, p. 169. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/his/v24n2/a07v24n2.pdf>. Acessado em 
13/06/2013. OLIVEIRA, op. cit., 2011, p. 263. FALCON, Francisco José Calazans. Capistrano de Abreu e a 
historiografia cienticifista: entre o positivismo e o historicismo. In: NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das et 
all. (org.). Estudos de Historiografia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 154. SOUSA, op. cit., 
2012, p. 182-194. GONTIJO, Rebeca. O velho vaqueano: Capistrano de Abreu, da historiografia ao historiador. 
2006. 323 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em História) – UFF, Niterói, 2006, p. 99 e 256. 
622 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 13-14.  
623 São tidos como os primeiros sistematizadores da moderna Geografia na Alemanha. Sobre estes dois geógrafos 
ver: MORAES, Antonio Carlos Robert. A gênese da Geografia Moderna. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1989. 
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1957)624; Sophus Ruge (1831-1903)625; Oscar Peschel (1826-1875)626; Hermann Wagner 

(1840-1929)627; Friedrich Karl Albrecht Penck (1858-1945)628; Julius Von Hann (1839-

1921)629; Johan Eduard Wappaeus (1812-1879)630; Alfred Kirschoff (1838-1907)631; Wilhelm 

Ludwig Von Eschwege (1777-1855)632; os irmãos Keller-Leuzinger; Löfgren; Goeldi e 

Lutzselburg633. Desta feita, Capistrano foi o responsável, através de traduções e da 

mobilização desta tradição geográfica, por introduzir o conhecimento da moderna Geografia 

alemã no Brasil, antes da fundação das Faculdades de Filosofia.  
A observação geográfica e os conceitos da moderna Geografia iluminaram 
com interpretações novas o traçado das rotas civilizadoras e permitiram 
discernir, nos modos de viver, o esforço paciente de adaptação do 
colonizador em sua experiência sob as condições estranhas do ambiente 

                                                           
624 Esteve ligado à Geopolítica e foi professor na Universidade de Graz na Áustria. Foi editor da “Revista de 
Geopolítica” (“Zeitschrift für Geopolitik”) entre 1925-1931. Ver: SILVA, Altiva Barbosa . A Geopolítica alemã 
na República de Weimar: o surgimento da Revista de Geopolítica. Estudos Geográficos. Rio Claro, v. 1, n. 2, p. 
1-15, 2003. Disponível em: 
<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/article/view/265/221>. Acessado em 
06/06/2013. 
625 Foi um importante Geógrafo dedicado à Geografia histórica. Seu principal estudo foi consagrado à Geografia 
dos descobrimentos, destacadamente portugueses. Consagrado como historiador da Geografia, produziu a edição 
revista e ampliada da “História da Geografia” de Oscar Peschel. Seu necrológio foi publicado nos Annales de 
Géographie: ZIMMERMANN, Maurice; GALLOIS, Lucien. Sophus Ruge. Annales de Géographie. Paris, n. 68, 
p. 178, 1904. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-
4010_1904_num_13_68_6619>. Acessado em 06/06/2013.  
626 Ver: OLIVEIRA, Ricardo Devides. A Geografia pós-unificação territorial alemã: Oscar Pechel, Friedrich 
Ratzel e Alfred Hettner. 2012. 99 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia) – UNICAMP, 
Campinas, 2012. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000879844>. 
Acessado em 13/06/2013. 
627 Sua definição de Geografia como uma Ciência Regional foi tomada por Hettner como adequadamente 
científica. Cf. SAHR, Wolf-Dietrich; ARANTES, Leonardo. A profusão das teorias espaciais e a fusão do 
espaço geográfico: Alfred Hettner e o projeto Corológico. GEOgraphia. Niterói, n. 25, 2011, p. 127. Disponível 
em: <http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/412/321>. Acessado em 13/06/2013.  
628 Geólogo e geógrafo, foi um dos responsáveis pela formulação da geomorfologia alemã, compreendida como 
o estudo do relevo na perspectiva da paisagem humboldtiana. Cf. MOREIRA, Ruy. O que é Geografia. 14º 
edição. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
629 É considerado o pai da meteorologia moderna. Ver: SANT’ANNA NETO, João Lima. Contribuição para 
uma releitura da História da Climatologia no Brasil: gênese, paradigmas e a construção de uma Geografia do 
Clima. Presidente Prudente: FCT/UNESP, 2001, p. 3-39. 
630 Fruto de suas viagens ao Brasil publicou “Geografia Física do Brasil”. Cf. WALDMAN, Thais Chang. 
Moderno Bandeirante: Paulo Prado entre espaços e tradições. 2009. 236f. Dissertação (Programa de Pós-
Graduação em Antropologia em Antropologia Social) – FFLCH/USP, São Paulo, 2009, p. 146.   
631 Geógrafo também preocupado com as clássicas relações entre homem e natureza. Sua principal obra foi 
“Mensch und Erde: Skizze von den Wechselbeziehungen zwischen beiden”. Cf. Cf. SAHR, Wolf-Dietrich; 
ARANTES, Leonardo. A profusão das teorias espaciais e a fusão do espaço geográfico: Alfred Hettner e o 
projeto Corológico. GEOgraphia. Niterói, n. 25, 2011, p. 109-110. Disponível em: 
<http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/412/321>. Acessado em 13/06/2013.  
Traduzida por “O homem e a terra. Esboço das correlações entre ambos”. 
632 Viajante naturalista esteve em Ouro Preto à serviço da coroa portuguesa. Destacam-se seus estudos 
geológicos acerca das minas de ferro e diamante. Cf. LAMIN-GUEDES, Valdir. Uma análise histórico-
ambiental da região de Ouro Preto pelo relato de naturalistas-viajantes do século XIX. Filosofia e História da 
Biologia. São Paulo, v. V, n. 1, 2010, p. 99-100. Disponível em: <http://www.abfhib.org/FHB/FHB-05-1/FHB-
05-1-06-Valdir-Lamim-Guedes.pdf>. Acessado em 13/06/2013. 
633 Todos estes últimos alemães são considerados mais viajantes-naturalistas do século XIX que propriamente 
geógrafos.  
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natural. Até hoje essas análises se mantêm com admirável atualidade 
científica634. 
 

Destarte o fato de que a Geografia alemã e notadamente um de seus fundadores 

modernos, Friedrich Ratzel635, não estivessem presentes no programa da Cadeira de Geografia 

da FFCL, percebemos que Alice os conhecia. Isso se devia ao fato de que durante muitas 

décadas a Geografia de Ratzel foi tratada por determinista, devendo-se tal procedimento em 

boa parte à leitura que Lucien Febvre fez da obra de Vidal de La Blache, desqualificando toda 

a tradição geográfica alemã. Podemos compreender tal fato se tivermos em mente que as 

lembranças da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) ainda estavam bastante presentes para os 

franceses. Destarte o fato de ter-se utilizado do conceito de espaço vital636, Pierre Monbeig se 

referia à Geografia de Ratzel como “[...] determinismo ratzeliano”637.  Em seu balanço 

bibliográfico sobre as bandeiras, Alice citou trabalhos inspirados pela Antropogeografia de 

Ratzel. “Tentativas de interpretação do bandeirante à luz de conceitos antropogeográficos e 

sociais constam em obras de Ellis Junior (Raça de gigantes) e de Paulo Prado (Paulística)”638.  

Outro importante elemento de análise do geógrafo vidaliano diz respeito à técnica. 

Para Vidal de La Blache, a técnica seria um importante instrumento na expansão dos recursos. 

Nesta perspectiva, “a tarefa do geógrafo será sempre a de adquirir uma visão de conjunto, 

reunindo, essencialmente, três elementos: o homem, o meio e a técnica”639. Uma grande parte 

da tese de Alice de 1946 foi dedicada aos equipamentos do engenho e à técnica de preparo do 

açúcar640. Ao comparar a produção de açúcar brasileira com a da área antilhana, Alice 

relacionou a técnica ao meio. “As diferenças existentes nas duas áreas quanto à técnica de 

preparo, são apenas adaptações necessárias da manufatura às condições do meio natural, das 

quais está em estreita dependência”641. Em palestra proferida no curso de férias do Luso-

Brazilian Center da Universidade de Wisconsin e da Faculdade de Filosofia da UFRGS, em 
                                                           
634 CANABRAVA, Alice Piffer. Varnhagen, Martius e Capistrano de Abreu. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 258. 
635 Ratzel foi o fundador da Antropogeografia, que posteriormente daria origem à Geografia Humana. A obra de 
Friedrich Ratzel representou um papel fundamental no processo de sistematização da geografia moderna. Ela 
contém a primeira proposta explícita de um estudo geográfico especificamente dedicado à discussão dos 
problemas humanos. Foi, assim, de sua autoria, uma das pioneiras formulações – sem dúvida a mais trabalhada – 
de uma geografia do homem. Cf. MORAES, Antonio Carlos Robert. A Antropogeografia de Ratzel: indicações. 
In: MORAES, op. cit., 1990, p. 7. Sobre Ratzel ver ainda: OLIVEIRA, op. cit., 2012. 
636 Pierre Monbeig utilizou-se do conceito de espaço vital de Ratzel em: MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico 
das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 54. 
637 MONBEIG, Pierre. Os problemas geográficos do cacau no sul do Estado da Bahia. Boletim Geográfico. Rio 
de Janeiro, n. 24, 1945, p. 1878. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v2_n24_mar.pdf>. Acessado em 04/06/2013. 
638 CANABRAVA, op. cit., 1944a, p. 18. 
639 RIBEIRO, op. cit., 2008, p. 55. 
640 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 115-154. 
641 Idem, p. 245. 
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1961, intitulada “Manufaturas e Indústrias no período de D. João VI no Brasil”, Alice 

Canabrava, ao tratar dos incentivos régios à produção em vários setores, analisou o estado da 

técnica na produção siderúrgica e têxtil.  
Ao que tudo indica, difundia-se, de novo, no Brasil, a antiga técnica de 
fiação e tecelagem que reencontramos viva ainda, nos dias de hoje, em 
muitas áreas de nosso país. Ela é caracterizada pelo uso do tear manual, da 
antiga roda de fiar, movida com o pé ou manualmente, vulgarizada na 
Inglaterra desde o século XVI, e pela roca e pelo fuso tradicionais, tão 
velhos como os próprios têxteis642.  
 

Ao tratar da “grande lavoura açucareira” do Nordeste brasileiro, das lavouras do fumo 

e do algodão, também analisou as técnicas envolvidas nessas culturas. “A ausência de 

adubação, geral na lavoura brasileira colonial, exceto na lavoura do fumo, é característica das 

culturas feitas à custa de desflorestamento”643. Em seu artigo de 1938, Canabrava descreveu 

algumas técnicas de cultivo do solo em relação a várias culturas, uma vez que a região foi 

marcada pela policultura644.  

A técnica também era um componente fundamental dos gêneros de vida para Pierre 

Monbeig. Ao comentar acerca da estabilidade dos gêneros de vida até o século XIX e sua 

mudança radical a partir daí, Monbeig afirmou que graças às reflexões de Vidal De La Blache 

e seus sucessores os gêneros de vida não são considerados somente a partir da perspectiva 

física, mas que “correspondem a um conjunto de processos técnicos pelos quais um 

agrupamento humano procura satisfazer suas necessidades e seus hábitos no quadro do meio 

físico e biológico, do qual esse mesmo grupo é parte integrante”645. Ciente da importância da 

técnica na análise da produção açucareira, Alice escreveu em 1947, inspirada em sua tese de 

1946, um artigo acerca do assunto646. Em sua tese de 1951 um extenso capítulo foi dedicado 

às técnicas de plantio do algodão, inclusive com as inovações técnicas trazidas pelos 

estadunidenses com o uso do arado647.  

                                                           
642 CANABRAVA, Alice Piffer. Manufaturas e indústria no período de D. João VI no Brasil. In: 
CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 92. 
643 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 50. Outros 
aspectos da técnica são tratados nas páginas 57, 60 e 65. 
644 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 283-296. 
645 MONBEIG, Pierre. Geografia e folclore. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro, n. 70, 1949, p. 1145. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1949_v6_n70_jan.pdf>. Acessado 
em 07/06/2013. 
646 CANABRAVA, Alice Piffer. A influência do Brasil na Técnica do Fabrico do Açúcar nas Antilhas Francesas 
e Inglesas no meado do século XVII. Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (1946-
1947). São Paulo, Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 1948, p. 
63-76. 
647 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 183-216. 
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Um importante elemento da ocupação humana, outra temática presente em Alice 

Canabrava, e que se relaciona com os gêneros de vida, é a habitação. Pierre Deffontaines já 

havia conferido destaque a esta questão. “É a casa que revela o homem; a sua primeira marca 

sobre o solo é uma habitação. Um dos mais importantes capítulos da geografia humana é 

precisamente o que trata da habitação”648. Afinado com esta concepção, um dos tópicos do 

programa do curso de Geografia Humana de Pierre Monbeig versava exatamente acerca da 

“casa rural”. “[...] a casa e o solo (materiais de construção); a casa, o clima e a vegetação 

(materiais de construção, aspecto exterior e planta); a casa e o modo de exploração agrária (as 

herdades francesas e as fazendas brasileiras, fazendas de café de cacau e engenhos)”649.  Desta 

feita, a habitação enquanto modificadora de paisagem não esteve ausente nos estudos de 

Canabrava. A primeira seção do artigo de 1938 acerca da região de Piracicaba, escrita 

diretamente por Alice, tratou exatamente da habitação e a relação com a paisagem foi uma 

constante. “Apenas os edifícios em dois andares, das grandes usinas, quebram a sucessão de 

casas idênticas, na monotonia da paisagem rural”650. Quando apresentou trabalho sobre as 

chácaras da cidade de São Paulo, também tratou de outros tipos de habitação urbana. “[...] a 

chácara é descrita como um tipo de residência calcado ainda mais ou menos profundamente 

sobre a exploração do solo [...]”651. Em seu texto sobre a grande propriedade rural colonial 

também relacionou habitação e paisagem, em um item bastante sugestivo de seu contato com 

a obra de Gilberto Freyre: “a casa-grande”. “A casa-grande, residência do senhor de engenho, 

é uma vasta e sólida mansão térrea ou sobrado; distingue-se pelo seu estilo arquitetônico 

sóbrio, mas imponente, que ainda hoje empresta majestade à paisagem rural, nas velhas 

fazendas de açúcar que a preservaram”652. Outro exemplo dessa mesma preocupação 

encontramos na tese de 1946 em relação à cidade de Porto Belo. “A cidade possuía apenas 50 

casas de madeira, feitas de pilares sobre bases de pedra e cobertas de telhas; habitualmente, 

constituía apenas moradia de alguns negros e mulatos”653. A própria Alice definiu a paisagem 

quando se recordou, em 1984, das excursões efetuadas durante o curso de Geografia, como 

“[...] a síntese dos fenômenos geográficos”654. Nesta mesma ocasião, fez lembrar as excursões 

ao monte Jaraguá, promovidas por Pierre Monbeig para a análise da paisagem paulistana655. E 

                                                           
648 DEFFONTAINES, op. cit., 1943, p. 14. 
649 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 253. 
650 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 304. 
651 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiros estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 235. 
652 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 53. 
653 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 22. 
654 CANABRAVA, Alice Piffer. O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 27. 
655 Idem, p. 28. 
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também mais de 10 anos depois, em suas “reminiscências”. “Subíamos no monte Jaraguá, e 

daquela perspectiva, diante daquela paisagem, ministrava a sua aula de campo”656. Todas 

estas excursões ao monte Jaraguá, para a explicação da paisagem, estavam previstas no 

programa da Cadeira de Geografia de Monbeig657. 

Outro aspecto importante da obra de Alice no que tange à Geografia são as vias de 

comunicação. Em Alice Canabrava elas estão intimamente ligadas à ocupação/povoamento e 

às condições geográficas ou naturais. No prefácio à sua tese de doutoramento, Taunay 

destacou a abordagem de Alice em relação à ocupação da região platina. “[...] apresenta 

brilhante panorama das condições que regiam a produção e o comércio daquelas zonas recém 

e escassamente povoadas do império colonial espanhol [...]”658. E também em relação à 

importância conferida às vias de comunicação. “Um bom mapa esquemático das vias de 

penetração comercial luso-brasileira no Vice-Reino do Perú e na capitania geral do Chile e no 

Paraguai, dão nítida visão do que foram estas entradas de peruleiros”659. Toda a primeira parte 

da tese foi dedicada à análise destas vias de comunicação, caminhos ou rotas – Alice se 

utilizou destes três termos indistintamente – onde o sucesso ou fracasso em seu 

estabelecimento era dado pela energia humana em vencer as barreiras naturais660.   

Em seu texto sobre a grande propriedade, a ocupação do Nordeste brasileiro, a partir 

da grande lavoura, foi explicada por meio de fatores naturais. “A maior proximidade em 

relação ao continente europeu e as vantagens do meio natural explicam o desenvolvimento 

extraordinário da grande lavoura no litoral do Nordeste brasileiro, desde os meados do século 

XVI”661. Em seu artigo de 1938, Alice nos contou a história do povoamento da região de 

Piracicaba até o século XIX. 

A história do povoamento da região de Piracicaba é, no seu início, a história 
das vias paulistas para o sertão de Mato Grosso: concentra-se em torno do 
rio Piracicaba, que em fins do século XVIII atrai o sertanejo paulista, para 
fixá-lo no século XVIII [acreditamos que aqui Canabrava tenha querido 
dizer XIX], impulsionando os seus engenhos ainda rudes e alimentando o 
gado das suas primeiras sesmarias662.  

 
Neste aspecto, Alice nos mostrou que os rios, em especial o rio Piracicaba foi o 

principal elemento que propiciou a ocupação da região. Citando mais uma vez Gilberto Freyre 

                                                           
656 CANABRAVA, op. cit., 1997, p. 157. 
657 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 255-256. 
658 TAUNAY, op. cit., 1944, p. X. 
659 Idem, p. XI. 
660 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 3-38. 
661 CANABRAVA, Alice Piffer Canabrava. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 
49. 
662 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 306. 
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em “Casa-Grande & Senzala”, Canabrava afirmou que o rio Piracicaba cumpria a mesma 

função que os rios do nordeste descritos por ele. A primeira etapa do povoamento, segundo 

Alice, se deu por meio da fixação às margens do rio Piracicaba, “via natural da bandeira 

paulista”663. Na primeira metade do século XIX, Alice mostrou o surgimento das vias 

terrestres, e sua ligação com o surto da cana de açúcar664.  

Quanto ao fato de algumas povoações surgirem em torno de capelas, Alice citou e 

corroborou a tese de Rubens Borba de Morais, presente em seu artigo “Contribuições para a 

história do povoamento de São Paulo até fins do século XVIII”, publicado em 1935 na revista 

Geografia. A principal contribuição do autor neste artigo foi propor um método de 

classificação para o povoamento de todo o território de São Paulo a partir dos vários tipos de 

povoamento que tiveram sua origem nos seguintes elementos: I) povoador anônimo; II) aldeia 

de índios; III) Sesmarias e fazendas; IV) Capela: fundação particular; fundação coletiva; 

fundação de romaria; V) Pouso: de bandeira; de tropa; VI) fundação deliberada: fundação 

militar; patrimônio. Ressaltou ainda que esta classificação seria válida somente até o século 

XVIII, sendo que para o século XIX deveriam ser incluídas duas novas categorias: 

“Patrimônio Industrial” e “Estação de Estrada de Ferro”665. Para ele, “a capela foi o fator mais 

frequente da fundação de cidades em São Paulo até fins do século XVIII”666. Pierre 

Deffontaines, possivelmente a partir de discussões nas reuniões da AGB, ou refletindo a partir 

das obras de Jean Brunhes – Pierre Deffontaines é tido como “discípulo” de Brunhes667 –, ao 

tratar da importância da habitação humana enquanto objeto do geógrafo, também destacou 

que o homem não constrói habitações somente para si, mas também para suas divindades. 

“Quantas aglomerações se formam em torno de um edifício sagrado que serve assim de 

núcleo!”668. Alice também demonstrou que as estradas de ferro se constituíam em origem de 

núcleos de povoamento, como sugeriu Rubens Borba de Morais para a classificação de novas 

categorias de povoamento a partir do século XIX669.  

A contribuição de Canabrava ao estudo dos núcleos de povoamento rural, os bairros, 

foi destacada pelo parecerista de sua comunicação no IX Congresso Brasileiro de Geografia, 

                                                           
663 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 307. 
664 Idem, p. 309. 
665 MORAIS, Rubens Borba de. Contribuições para a história do povoamento em São Paulo até fins do século 
XVIII. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro, ano III, n. 30, 1945, p. 824-825. Disponível em: < 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v3_n30_set.pdf>. Acessado em 07/05/2013. 
666 Idem, p. 826. 
667 “Fiel discípulo de Brunhes, falecido em 1930, Pierre Deffontaines [...]”. Cf. ABREU, Maurício de Almeida. 
Pierre Monbeig e os primórdios da Geografia Urbana no Brasil. In: SALGUEIRO, op. cit., 2006, p. 130. 
668 DEFFONTAINES, op. cit., 1943, p. 14. Sobre as relações entre Geografia e Religião ver também: 
DEFFONTAINES, Pierre. Géographie et Religion.Paris: Gallimard, 1948. 
669 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 310. 
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Renato Silveira Mendes670. “Tratando-se de uma pesquisa de grande interesse para um futuro 

trabalho sobre o povoamento do Brasil, somos de opinião que a referida tese deverá ser 

publicada nos Anais do Nono Congresso Brasileiro de Geografia”671.  

As temáticas do povoamento/ocupação, população e movimentos demográficos foram 

apresentadas à Alice no segundo ano de graduação, em 1936, quando em Geografia Humana, 

Pierre Monbeig tratou da repartição dos homens sobre a superfície terrestre672 e as 

representações cartográficas deste fenômeno; dos movimentos demográficos a partir das 

teorias de Thomas Malthus673; da população e do fenômeno da superpopulação; migrações, 

                                                           
670 Era auxiliar de ensino da Cadeira de Geografia Humana desde 1938. Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1939-1949, volume II, 1953, p. 603. Em 1948, a comunidade geográfica brasileira é 
enriquecida com a tese de doutorado do Prof. Renato Silveira Mendes, da Universidade de São Paulo, “Paisagens 
Culturais da Baixada Fluminense”, orientada, inicialmente por Monbeig e, após a partida deste para a França, em 
1946, por Pierre Gourou, trabalho que se tornaria antológico pela maneira inteligente como caracterizou e 
interpretou a diversidade paisagística das regiões litorânea e sublitorânea do Estado do Rio de Janeiro, produto, 
ao mesmo tempo, das condições de tropicalidade, das características da cultura, da economia e das relações de 
produção dominantes naquele momento. A originalidade do trabalho está na forma cuidadosa com que analisa a 
elaboração das paisagens a partir das características do meio físico e sua evolução ao longo da história, 
demonstrando como a geografia, enquanto ciência que estuda o espaço transformado é sempre produto do 
processo interativo entre sociedade e natureza. Ilustrada a pesquisa com 93 fotos, documentação 
excepcionalmente rica para os padrões da época. Cf. CONTI, José Bueno. Os geógrafos e a paisagem: algumas 
considerações. Revista Território Geográfico, v. 6, 2011, p. 2. 
671 CANABRAVA, op. cit., 1944b, p. 652. 
672 Esta questão da ocupação e distribuição da população sobre a superfície terrestre foi tratada tanto por Vidal de 
La Blache como por Ratzel. Para este último, a difusão dos povos sobre a superfície terrestre é temática 
fundamental que articula História, Geografia e Etnologia. A história buscaria recompor o movimento dos povos 
no planeta, dos múltiplos centros originais de irradiação da civilização humana para as sedes atuais. Finalmente, 
para a geografia “restaria” tematizar as relações que impulsionaram ou frearam este movimento, as trocas que se 
estabeleceram entre os homens e os meios naturais de suas sedes originárias e dos espaços pelos quais 
trafegaram. Cf. MORAES, op. cit., 1990, p. 8. Fica claro que a concepção de História de Ratzel relaciona-se com 
movimento, mudança, ou seja, com o tempo. À Geografia caberia estudar as causas destes movimentos, ou seja, 
sua noção de Geografia é eminentemente histórica e relaciona como causa fundamental destes movimentos as 
relações entre o homem e o meio ambiente.  
673 Thomas Robert Malthus (1766-1834) foi o primeiro a formular uma teoria demográfica baseada em análise 
econômica e não em filosofia política. Sua famosa teoria, expressa em sua monumental obra “An Essay on the 
principle of population; or a view of its past and present effects on human happiness; with an inquiry into our 
prospects respect the future removal of mitigations of the evils which it occasions” publicada em 1803 após 
ampliação e revisão da primeira edição, em 4 livros, 55 capítulos e mais de 600 páginas postulou, grosso modo, 
que a população tendia à crescer de forma geométrica enquanto a produção de alimentos tendia à crescer de 
forma aritmética em ciclos de 25 anos. Ou seja: desprezando o papel do progresso técnico, não haveria produção 
de alimentos suficiente e a população tenderia à morrer de fome. Desta forma Malthus é um autor fundamental 
nos estudos sobre Geografia da População, na Ciência Econômica e na Demografia. Sobre a importância de 
Thomas Malthus na História do Pensamento Econômico ver: SZMRECSÁNYI, Tamás. A importância de 
Malthus na História do Pensamento Econômico. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (org.). Thomas Robert Malthus: 
Economia. São Paulo: Ática, 1982, p. 7-48. Para um percurso da demografia no Brasil ver: SAWYER, Diana 
Oya; FERNANDES, Duval Magalhães. O ensino da Demografia e a formação de demógrafos no Brasil. Revista 
Brasileira de Estudos de População. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 277-289, 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v22n2/v22n2a05.pdf>. Acessado em 14/06/2013. Sobre a Demografia 
Histórica no Brasil ver: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado; SCOTT, Ana Silvia Volpi; BASSANEZI, 
Maria Silvia Casagrande Beozzo. Quarenta anos de demografia histórica. Revista Brasileira de Estudos de 
População. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 339-350, 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v22n2/v22n2a09.pdf>. Acessado em 18/05/2014. 
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com estudos de conjunto e monográficos acerca do povoamento dos EUA; e movimentos 

populacionais na Ásia674.  

Temáticas tão fundamentais para a compreensão dos objetos escolhidos pela autora 

estão espalhadas por sua produção. Na seção “População” do artigo sobre Piracicaba, por 

meio da sistematização de muitos dados em tabelas, a autora analisou a estrutura populacional 

de Piracicaba e de Capivari, explicada pelo fato dessas localidades serem produtoras de cana 

de açúcar. Além disso, considerou os movimentos migratórios. Desta feita, destacou a 

imigração de alemães, espanhóis, italianos, norte-americanos675 e até mesmo sírios, mas 

também de um movimento interno de “reentrados”, ou seja, brasileiros que, em primeiro 

lugar, migraram para outras regiões do Estado, mas não tendo se adaptado, foram em seguida 

para a região de Piracicaba. Em seu texto acerca das chácaras na cidade de São Paulo, sua 

dispersão foi explicada pela Demografia. “Devemos lembrar também como explicação para a 

dispersão das chácaras o momento histórico da evolução urbana da capital naquela época: 

trata-se de uma cidade de população pequena, onde o preço dos terrenos é ainda baixo”676. 

Deslocamentos de colonos de uma propriedade à outra quando do fim de seus 

contratos também foram analisados por Alice, bem como os deslocamentos típicos de regiões 

de plantio de cana de açúcar: o deslocamento da cidade para o campo por conta do período de 

corte. Na segunda parte de sua tese de 1942, explorou a imigração portuguesa rumo ao Vice-

reino do Peru e ao porto de Buenos Aires, fornecendo, inclusive, dados acerca do montante 

populacional de portugueses residentes no porto de Buenos Aires, podendo ser tratado como 

uma verdadeira colônia677. A imigração foi abordada em sua tese de 1946, quando analisou o 

deslocamento populacional de judeus portugueses da região ocupada pelos holandeses no 

Nordeste brasileiro, para as Antilhas, com destaque para o movimento de mão de obra 

escrava678.  

Tratou da densidade populacional da região de Piracicaba e observou que esta 

dependia do tamanho da propriedade em uma relação inversa, ou seja, quanto maior a 

propriedade, menor a densidade populacional e quanto menor a propriedade, maior a 

densidade populacional. A disseminação populacional apareceu explicada através dos 

aspectos físicos e econômicos. 
                                                           
674 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 252. 
675 Alice em sua tese de 1951 tratou da imigração de norte-americanos para Santa Bárbara do Oeste e também do 
sucesso que tiveram as técnicas de cultivo do algodão trazidas por estes imigrantes. Cf. CANABRAVA, op. cit., 
2011, p. 207. 
676 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiro estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 238. 
677 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 138-140. 
678 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 40.  
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A disseminação da população no interior dos municípios é função da 
pequena propriedade. As terras argilo-arenosas, facilmente arroteáveis, 
impermeáveis de modo a formar uma rede hidrográfica extremamente 
ramificada que possibilita em toda parte o abastecimento de água, são 
condições naturais que ao lado dos fatores econômicos explicam a 
disseminação679. 
 

Em sua tese de 1942 forneceu dados populacionais acerca da região de Tucumán680. 

Analisou a dinâmica populacional da cidade de Potosí, uma vez que, por ter sido um grande 

centro minerador, atraiu grandes levas populacionais, tendo passado por um grande 

crescimento populacional. Detectou também a presença de grandes vazios demográficos entre 

os maiores centros de povoação, ocupados, geralmente, por índios belicosos681. Desta forma, 

podemos compreender como Alice fez uso de conhecimentos geográficos adquiridos durante 

seu primeiro ano de graduação, posto que, durante todo o ano de 1935, ela tomou contato com 

leituras que trataram do tema “População”682.  

Durante seu terceiro ano de graduação, em 1937, Alice teve um curso sobre “As vias 

de comunicação”683. O curso versava sobre a importância das vias de comunicação enquanto 

fenômeno geográfico. Podemos dividir o programa, a partir de seus tópicos, em três grandes 

temas: vias fluviais, vias terrestres e vias aéreas. Em relação às vias fluviais, foram abordadas 

as condições de navegação e vida marítimas; características dos navios que transitam no mar; 

os portos; os canais interoceânicos; a navegação fluvial, em especial dos EUA. Quanto às vias 

terrestres, tópicos foram dedicados às estradas em geral, e em particular às estradas na França; 

as estradas de ferro, a partir de seus métodos de exploração e de seus antecedentes históricos. 

A navegação aérea ocupava apenas um tópico. Ademais, os estudantes deveriam apresentar 

verbalmente e pelo tempo máximo de 45 minutos, acerca dos mais variados temas, como: o 

Mediterrâneo na história das relações marítimas; deveriam apresentar uma monografia sobre 

um ou dois grandes portos; sobre os meios de transporte primitivos; estradas de ferro no 

Brasil, na Ásia e as que passavam pelos Alpes. Como indicações bibliográficas, Pierre 

Monbeig sugeriu os livros “clássicos” de Vidal de La Blache, Jean Brunhes e Lucien 

Febvre684. Além dos volumes da “Géographie Universelle” organizados por Lucien Gallois e 

                                                           
679 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 321. 
680 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 12.  
681 Idem, p. 16.  
682 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 281. 
683 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 254-255. 
684 Trata-se do livro de Febvre de 1922, intitulado “La terre et l’évolution humaine: introduction géographique à 
l’Histoire”. Neste famoso livro, Febvre tomou partido dos geógrafos no ataque desferido contra estes pelo 
sociólogo durkheimiano François Simiand. Cf. DOSSE, François. O recurso geográfico dos historiadores. In: 
DOSSE, François. História e Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 2004, p. 117-118. Neste sentido, Febvre criticou e 
desqualificou duramente a Geografia de Ratzel, taxando-a de determinista e imputou à La Blache o qualificativo 
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Paul Vidal De La Blache e “Economic and Social Geography” de Ellsworth Huntington 

(1876-1947)685.   

A “Geografia Universal” organizada em vários volumes por Lucien Gallois e Paul 

Vidal De La Blache, fez parte de um projeto onde Vidal “distribuiu” as várias porções da 

superfície terrestre entre seus seguidores686. O tomo de número 15 possui dois volumes e foi 

escrito por Pierre Denis (1883-1951)687 e é todo dedicado à “L’Amérique du Sud”. Este tomo 

foi o único indicado por Pierre Monbeig em seu curso sobre América do Sul ministrado no 

ano de 1936 e do qual podemos inferir que Alice tenha tomado contato com os principais 

conteúdos destes livros e que os tenha utilizado, principalmente, em sua tese de 1942: o solo, 

o relevo, o clima e a vegetação da região platina e dos pampas; as formas de povoamento e as 
                                                                                                                                                                                     
de possibilista, onde, nesta, o homem não estaria fadado às condições ambientais, mas, através da ciência 
moderna, poderia interferir no meio. Temos aqui um importante capítulo da compreensão da Geografia vidaliana 
pelos primeiros annalistes e o que se tornou comum no pensamento geográfico: a desqualificação da Geografia 
ratzeliana e uma oposição simplista entre esta e a Geografia vidaliana.   
685 Huntington foi rotulado de determinista após a publicação de “The Pulse of Asia” de 1907. Ilton Jardim de 
Carvalho Junior – a partir do livro “Ellsworth Huntington: his life and thought” de Geoffrey Martin, o maior 
conhecedor de sua obra, de 1973 – demonstrou que tal rótulo não passa de um preconceito e desconhecimento da 
obra deste autor que foi o geógrafo que mais trabalhos produziu até hoje. Segundo Martin, Huntington adotou 
uma postura ambientalista e não determinista. Foi também quem popularizou a Geografia Econômica, através da 
publicação de quatro livros, dentre os quais este adotado por Monbeig, publicado em 1933. Cf. CARVALHO 
JUNIOR, Ilton Jardim de. Os clássicos da Climatologia geográfica: a contribuição pioneira de Ellsworth 
Huntington. GEOUSP. São Paulo, n. 32, p. 21-39, 2012. Disponível em: <http://citrus.uspnet.usp.br/geousp/ojs-
2.2.4/index.php/geousp/article/view/284/322>. Acessado em 14/06/2013. Certamente, se Monbeig o 
considerasse determinista não figuraria em seu programa. Preston Everett James também não comungou da 
pecha de que Huntington teria sido um simples determinista. Para ele, toda sua obra foi marcada pela análise 
balanceada de três aspectos: ambiente físico, hereditariedade e cultura. Cf. JAMES, Preston Everett. Ellsworth 
Huntington: His life and thought by Geoffrey J. Martin. Geographical Review. New York, v. 64, n. 4, 1974, p. 
587-588. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/213711>. Acessado em 08/05/2013. Destarte o fato de 
Huntington ser tomado como um dos pioneiros nos estudos do Clima, os dois obituários que tivemos acesso 
destacaram seus estudos acerca do clima e de sua influência sobre o homem, em uma chave determinista. Cf. 
VISHER, Stephen. Ellsworth Huntington: 1876-1947. Science. New Series. Washington, v. 105, n. 2765, 1947, 
p. 632-633. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1675796>. Acessado em 08/05/2013. F, H. J. Obtuary: 
Ellsworth Huntington. The Geographical Journal. London, v. 110, n. 4/6, 1947, p. 257-258. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/1789974>. Acessado em 08/05/2013. 
686 Ernest Labrousse adotou procedimento semelhante, ao dividir a França em partes a serem estudadas por seus 
orientandos a fim de atestar a validade de seu modelo. Sob sua direção foram produzidas as grandes monografias 
regionais dos anos 1960-1970. Cf. DOSSE, op. cit., 2004, p. 136. O projeto de História total dos Annales possui 
íntima relação com estes estudos regionais, na tentativa de síntese dos elementos demográficos, econômicos e 
sociais. Para o período das grandes monografias regionais na França e, em especial, o programa desenvolvido 
por Ernest Labrousse, ver: DELACROIX, Christian.; DOSSE, François.; GARCIA, Patrick. As correntes 
históricas na França: séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: FGV, 2012. Em especial o capítulo 4, intitulado “A 
história social “à francesa” em seu apogeu: Labrousse/Braudel”, p. 197-259. 
687 Pierre Denis beneficiou-se duma bolsa Albert Kahn no ano de 1907 e viajou ao Brasil, de Belém a Porto 
Alegre. No seu retorno, ele publicou um pequeno livro, notável pela descrição das paisagens e pela qualidade da 
interpretação das mudanças da economia cafeeira no Estado de São Paulo. [...] A qualidade das interpretações de 
Pierre Denis é excepcional. Ele torna-se banqueiro no período entre as duas guerras mundiais. Durante a segunda 
guerra mundial, torna-se o responsável das finanças da França livre, com De Gaulle ainda em Londres. Cf. 
CLAVAL, Paul. Geografia Econômica e Economia. Geotextos. Salvador, v. 1, n.1, 2005, p. 24-25. Disponível 
em: <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/3028/2132>. Acessado em 14/06/2013. O 
primeiro trabalho de Geografia Regional sobre a América do Sul é de sua autoria. Em 2006, no IBGE, foi 
realizado um simpósio a respeito de sua obra. Para tanto ver: 
<http://www.ipgh.org/comisiones/geografia/files/itu/apresentacao-itu3.pdf>. Acessado em 10/01/2013. 
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relações comerciais em toda a América do Sul; as regiões andinas e toda a República 

Argentina688. Pierre Denis também foi leitura indicada por Monbeig para o curso de Geografia 

Humana do ano de 1936.  
De uma maneira geral, os estudantes terão interesse em ler atentamente os 
volumes publicados da Geografia Universal de Vidal de la Blache e Galouis 
(particularmente Demangeon, Les Îles Britanniques; Sion, l´Asie des 
Moussons. Les Péninsules Mediterranéennes; Pierre Denis, L´Amerique du 
Sud)689. 
 

 Na tese de 1942, Alice Canabrava utilizou-se do texto de Denis com o fito de fornecer 

o histórico de formação da rota terrestre que estabeleceu a ligação entre as províncias do Rio 

da Prata e de Tucumán com as regiões mineradoras do Vice-Reino do Peru690. Toda a 

primeira parte da tese foi escrita baseada no capítulo 2 do texto de Pierre Denis e na 

“Geografía de la Argentina” de Franz Khun691. No segundo capítulo de sua tese de 1946, “O 

Meio geográfico”, o texto de Pierre Denis foi também escolhido enquanto referência. Alice 

utilizou-se dele com o fito de citar dados pluviométricos do nordeste brasileiro e comparar o 

interior – com altas temperaturas, intensa evaporação e pouca chuva – com o litoral, 

caracterizado por altos níveis pluviométricos. Desta maneira, Alice pôde comparar o nordeste 

brasileiro e as Antilhas, que apresentam as mesmas características quanto à formação 

geológica e às chuvas692. 

Outro livro de Pierre Denis foi também utilizado por Alice em vários momentos de sua 

tese de 1942, trata-se de “La République Argentine. La mise en valeur du pays”. Ao tratar das 

principais rotas que partiam de Buenos Aires, Alice fez uso dos conhecimentos dispostos por 

Denis no capítulo 8 de seu livro, onde o mesmo realizou um minucioso estudo acerca de todas 

as rotas terrestres da Argentina. Mais um indício da importância das vias de comunicação nas 

obras de Alice Canabrava encontramos quando a autora estabeleceu as relações entre a 

utilização das vias terrestres que conduziam a Buenos Aires e as condições climáticas que 

favoreciam ou constrangiam as viagens por estas vias693. Ao caracterizar Buenos Aires ao fim 

do século XVI, Canabrava também se utilizou deste livro de Pierre Denis. A citação se referiu 

ao fato de que por suas condições naturais pouco propícias à navegação no estuário do Prata, 

Buenos Aires somente se constituiu em um entreposto entre o interior e as metrópoles de 

além-mar, por conta de um longo processo de experiências agrícolas, povoamento do pampa e 

                                                           
688 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 254. 
689 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 253. 
690 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 16-17. 
691 Idem, p. 7. 
692 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 62. 
693 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 18.  



177 

 

de técnicas para a navegação no estuário694. Por fim, quando tratou do comércio entre o vice-

reino do Peru e as Províncias do Rio da Prata e de Tucumán, as exposições de Pierre Denis 

acerca do comércio entre estas duas regiões foram trazidas a baila, principalmente no que 

dizia respeito à exportação de muares para o Vice-Reino do Peru, o que trazia quantidades 

significativas de prata àquelas Províncias.  

Outra leitura efetuada por Alice ao dissertar acerca das vias de comunicação foi “Latin 

America”, do geógrafo norte-americano Preston Everett James695. Ao mencionar as grandes 

vias que ligavam Tucumán ao Chile e ao Peru, Alice afirmou que a rota mais utilizada para o 

Chile se localizava a oeste de Mendonça, “Passo de Uspallata”, pelo fato também de que não 

estava sujeita aos ataques dos “selvagens” das passagens de menor altitude localizadas ao sul 

de Mendonça e do rio Bio-Bio696. Na primeira parte do livro de James, sobre a América do 

Sul espanhola, o capítulo 10 é dedicado à Argentina. Ao abordar a região noroeste da 

Argentina, tratou a cidade de Mendonça, dentre outras características apontadas, como uma 

“cidade de passagem”.  

But the most direct route to the Vale of Chile is the route over the Uspallata 
Pass, just west of Mendoza. To be sure this pass requires a climb of 12, 602 
feet above sea level, but the approaches on both sides are direct. South of 
Uspallata there are passes which are much lower: the route from the head of 
the valley of the Bío-Bío to Neuquén on the Argentine side requires a climb 
of only 4,518 feet, and still farther south there are passes below 1,000 feet. 
But these lower passes south of Uspallata were not used during the colonial 
period because, first, they were far off the direct line between Tucumán and 
Santiago, and secondly, travelers south of Mendoza or south of the Bío-Bío 
were constantly exposed to Indian attacks. Consequently the Uspallata Pass 
became the chief line of travel between the Argentine piedmont and Middle 
Chile, and Mendoza was the point of departure on the eastern side697. 
 

Um dado importante quanto à referência a este geógrafo norte-americano por Alice 

Canabrava se manifesta no sentido de que os geógrafos norte-americanos somente tiveram 

alguma penetração no Brasil por conta do Congresso Internacional de Geografia, realizado 

em 1956 no Rio de Janeiro. Até então, predominava a Escola Geográfica Francesa698. Desta 

feita, o fato de Alice ter recorrido a um geógrafo norte-americano que escreveu em 1942, 

exatamente o ano de defesa de sua tese de doutoramento, não é algo que possa ser tratado de 

soslaio.  
                                                           
694 Idem, p. 41-42.  
695 Preston James dedicou toda uma dissertação aos transportes na América do Sul, intitulada “Geographic 
factors in the development of transportation in South America” de 1921, considerado o primeiro trabalho de 
Geografia escrito nos EUA que englobou toda a América Latina. Cf. MARTIN, op. cit., 1988, p. 165.  
696 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 17.  
697 JAMES, Preston Everett. Latin America. New York: Oyssey Press, 1942, p. 303-304. 
698 Cf. JUNIOR, Eduardo Pazera. A contribuição francesa e anglo-saxã na formação do pensamento geográfico 
brasileiro. Boletim de Geografia. Maringá, ano 6, n. 1, 1988, p. 33-36.  
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No prefácio de seu livro podemos ter algumas pistas da noção de Geografia de Preston 

James699. O autor inicia o prefácio alertando para o desconhecimento e preconceitos dos 

cidadãos norte-americanos em relação ao mundo como um todo, principalmente devido à sua 

formação em Geografia por demais generalista, e alerta o quanto isso é perigoso em um país 

onde a política externa se baseia predominantemente na opinião pública. Essa é uma das 

preocupações de seu livro, ou seja, – dedicado ao seu orientador, o professor Wallace W. 

Atwood – revelar a América Latina aos estadunidenses700. Após ter afirmado que o livro trata 

da distribuição das pessoas sobre a superfície terrestre, apontou para a preocupação primeira 

do geógrafo: o significado do fator localização na vida humana. Desta forma, o geógrafo deve 

marcar as diferenças e contrastes, os elementos que fazem de um lugar e das pessoas que nele 

vivem, diferentes de outros lugares e outras pessoas. Afirma que o livro é de Geografia 

Humana, entendendo por esta a distribuição dos homens sobre a superfície terrestre.  

Um importante dado do livro é que “[...] geography is treated historically, for to 

understand the present arrangement of people, we must go back to origins and trace 

developments”701. Esta perspectiva também foi adotada por Alice em seu artigo de 1938. As 

características da região de Piracicaba quando da escrita do artigo, ou seja, em 1937, foram 

explicadas através do recurso à História. Para explicar, por exemplo, o povoamento da região 

de 1937, remonta-se ao século XVIII702. Outra importante postura metodológica encontrada 

em Alice, também é tida como muito importante por Preston James: a importância da 

observação in loco através das excursões científicas ou trabalho de campo703. Para escrever 

este livro sobre a América Latina, o autor em um período de mais de 20 anos participou de 

quatro excursões científicas pela América Latina, em especial, no Peru, norte do Chile e 

Bolívia, ilha de Trindade e sudeste do Brasil704.  

                                                           
699 O método da abordagem regional foi bastante utilizado por James, assim como a análise da paisagem em 
perspectiva histórica. Cf. MARTIN, op. cit., 1988, p. 169.  
700 Preston James se utilizou do vocábulo americano para se referir aos estadunidenses. JAMES, op. cit., 1942, p. 
vii-viii.  
701 JAMES, op. cit., 1942, p. ix. 
702 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 306. 
703 Em 1921, James viajou pelo Peru, Equador, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile e Caribe. Em seu diário de 
viagens foram encontradas referências a vários geógrafos franceses e estadunidenses como Ellen Semple, que 
esteve em sua banca de dissertação, Isaiah Bowman e Herbetson. Nos anos em que foi professor da Universidade 
de Michigan, realizou trabalhos de campo pela América do Sul, incluindo o Brasil em duas ocasiões: 1930 e 
1938. O resultado destes trabalhos de campo foi a publicação de um grande número de artigos versando, 
sobretudo, acerca da América do Sul e do conceito de região. Cf. MARTIN, op. cit., 1988, p. 165-166. 
704 JAMES, op. cit., 1942, p. xi.  
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Outro instrumento metodológico caro à Preston James são os mapas705. Ele construiu 

séries de mapas sobre o relevo; mapas da vegetação natural; do uso da terra; e mapas de 

população. James fez questão de que todos os lugares por ele mencionados ao longo do livro 

estivessem localizados no mapa. Os mapas de população são tomados como os mais 

importantes, sendo que trabalhou com uma grande massa de dados estatísticos para poder 

formulá-los706. Ao todo, James elaborou 144 mapas. Vimos que sempre que Alice Canabrava 

tratou de aspectos relacionados à população, trabalhou com um grande montante de dados 

estatísticos e, por vezes, se queixou de sua falta. Entre os geógrafos que o auxiliaram em 

partes do “manuscrito”, James agradeceu ao famoso geógrafo de Berkley, Carl Sauer (1889-

1975)707 e também à leitura e crítica das seções referentes ao Brasil realizadas por Carlos 

Delgado de Carvalho708 – toda a parte II do livro, em 7 capítulos, foi dedicada ao Brasil709.  

 Quando tratou de caracterizar a Buenos Aires do século XVI em sua tese de 

doutorado710, Alice indicou a leitura de Preston James na parte do livro em que trata das 

características físicas do Pampa úmido, uma grande região da qual Buenos Aires faz parte711. 

Em sua tese de 1946 utilizou-se dos conhecimentos oferecidos por James em seu livro acerca 

da América Latina. No primeiro momento, quando tratava da instabilidade geológica da 

região, em nota, citou Preston James com referência a um terremoto ocorrido em Guadalupe. 

Contudo, a referência da página fornecida por Alice, quando confrontada com o livro de 

James não se confirmou, uma vez que a citada página trata do Uruguai e não da ilha de 

                                                           
705 Certa feita afirmou que seu interesse por mapas nasceu de uma viagem efetuada por ele com seu irmão e mãe 
à Europa, onde esta última preparou um mapa de viagem. Cf. MARTIN, op. cit., 1988, p. 164. 
706 JAMES, op. cit., 1942, p. x-xi. 
707 Precursor da Geografia Cultural ao trabalhar com a noção de paisagem cultural. Ver: HOLZER, Werther. Carl 
Sauer (1889-1975). GEOgraphia. Niterói, n. 4, 2000, p. 135-136. Disponível em: 
<http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/46/44>. Acessado em 14/06/2013. Sua 
Geografia Histórico-Cultural também é tomada como precursora da História Ambiental. Ver: MATHEWSON, 
Kent; SEEMANN, Jörn. A geografia histórico-cultural da Escola de Berkeley – um precursor ao surgimento da 
História Ambiental. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 24, n. 39, p. 71-85, 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/vh/v24n39/a04v24n39.pdf>. Acessado em 14/06/2013. Para uma História da História 
Ambiental nos EUA ver: ERBERELI JÚNIOR, Otávio. Uma leitura “ambiental” de três teses universitárias de 
História Econômica. Revista Territórios & Fronteiras. Cuiabá, v. 5, n. 2, p. 172-201, 2012a. Disponível em: 
<http://www.ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/article/view/118/131>. Acessado em 
14/06/2013. 
708 Com a publicação de seu “Le Brésil meridional” de 1910, a Geografia vidaliana foi introduzida no país, bem 
antes da criação da FFCL da USP. Cf. ABREU, op. cit., 2006, p. 131. Sobre Delgado de Carvalho ver: 
SANTOS, Marco Aurelio Martins (org.). Geografia e GeoPolítica: a contribuição de Delgado de Carvalho e 
Therezinha Castro. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/ColecaoMemoriaInstitucional/16Geo
grafia%20e%20geopolitica_A%20contribuicao%20de%20Delgado%20de%20Carvalho%20e%20Therezinha%2
0de%20Castro.pdf>. Acessado em: 14/06/2013.  
709 Preston James foi professor visitante no Brasil em 1949-1950, já como professor da Universidade de 
Syracusa. Cf. MARTIN, op. cit., 1988, p. 168. 
710 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 42. 
711 JAMES, op. cit., 1942, p. 324-325. 
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Guadalupe712. Utilizou-se também da classificação de Preston James das pequenas Antilhas, 

em baixas (“Low-lying Islands”) e elevadas (“Mountainous Islands”). Na composição do 

capítulo 2 da tese, exatamente a que trata do “meio geográfico”, ela se utilizou de toda a parte 

IV do livro de James, intitulada “The West Indies, British Honduras, and the Guianas”713.  

O “mundo dos geógrafos”, assim como dos historiadores, também se configura em 

redes. Dentre as “major references” do livro de James, encontramos o texto de Pierre Denis, 

“L’Amérique du Sud”. Emmanuel De Martonne também foi utilizado enquanto referência 

quando James tratou do Norte e Noroeste da Argentina714. Entre as referências gerais sobre 

Brasil, figuram Sérgio Buarque de Holanda715, Oliveira Vianna716, Pierre Deffontaines717, 

Pierre Monbeig718 e Pierre Denis719. Sobre a região Nordeste temos Gilberto Freyre e Pierre 

Monbeig. Sobre o Sudeste e São Paulo: Pierre Deffontaines, Alfredo Ellis Júnior o próprio 

Preston James, que escreveu muito sobre essa região brasileira, Sérgio Milliet, Pierre 

Monbeig e Caio Prado Júnior720.  

Alice Canabrava utilizou-se de mapas em quatro trabalhos. No artigo sobre Piracicaba, 

a região estudada foi apresentada em mapa, com a presença dos municípios da região, dos rios 

e estradas721. Temos ainda outros dois mapas: um referente ao “Bairro do Tanquinho” e o 

outro, ao “Bairro do Pau Queimado”. Alice utilizou estes dois mapas para demonstrar que 

estes bairros se formaram de maneiras diferentes. Através da observação do primeiro mapa, 

do “Bairro do Tanquinho”, temos o seguinte processo de formação: uma grande propriedade 

foi se fragmentando, devido à presença da rodovia. É esta que deu o aspecto do bairro e na 

medida em que se afasta dela, a fragmentação da propriedade diminui. Além disso, podemos 

notar também a presença de uma capela, de uma venda e de uma escola, que dão o tom da 

dispersão, no sentido de que, próximo a elas, temos uma grande fragmentação da propriedade. 

Canabrava demonstrou que no caso do “Bairro do Pau Queimado” o processo foi bastante 

diferente. Ao observarmos o mapa, não temos uma rodovia principal que ditou os liames da 
                                                           
712 Ver nota 7. CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 56. 
713 JAMES, op. cit., 1942, p. 729-822. 
714 DE MARTONNE, Emmanuel. Problèmes des régions arides Sud-américaines. Annales de Géographie. Paris, 
v. 44, p. 1-27, 1935.; DE MARTONNE, Emmanuel. The Andes of the Northwest Argentine. Geographical 
Journal. Cidade, v. 84, p. 1-16, 1934. 
715 A edição de 1936 de Raízes do Brasil.  
716 A edição de 1938, 4º edição de Populações meridionais do Brasil.  
717 DEFFONTAINES, Pierre. The Origin and Growth of the Brazilian Network of Towns. Geographical Review. 
Cidade, v. 28, p. 379-399, 1938. 
718 A edição de 1940 de Ensaios de Geografia Humana Brasileira.  
719 A edição de 1909 (Paris) de Le Brésil au XXe Siècle.  
720 As referências são inúmeras. Citamos algumas delas apenas com o fito de demarcar que Preston James 
possuía vasto conhecimento de obras históricas brasileiras; de geógrafos brasileiros, franceses e alemães. Ver: 
JAMES, op. cit., 1942, p. 869-886. 
721 O mapa foi apresentado entre as páginas 278 e 279 de CANABRAVA, MENDES, op. cit., 1938. 
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ocupação. Temos a presença de uma capela também. Contudo, a ocupação não se deu em 

torno dela. Neste caso, foram as condições de exploração da terra que ditaram o ritmo e a 

forma da ocupação, extremamente dispersa. A delimitação dos lotes deu-se de acordo com as 

possibilidades de exploração de cada proprietário em um processo espontâneo722. Estes 

mesmos dois mapas foram também utilizados por Alice em seu estudo apresentado em 1940 

no congresso de geógrafos723.  

A tese de 1942 trouxe um mapa ao final. Ao norte, seguindo a representação do mapa, 

o limite é a cidade de Lima no atual Peru; ao sul, a cidade de Buenos Aires; a leste, o atual 

Estado de São Paulo e a oeste a cidade de Santiago no Chile. No mapa observamos a 

disposição dos principais caminhos terrestres e fluviais, bem como as principais cidades. Em 

sua tese de 1946 podemos encontrar, ao final do prefácio, um mapa da região por ela 

estudada. Trata-se de um mapa das ilhas do mar das Antilhas em 1763, onde há o nome de 

cada ilha e quando possível, por conta da maioria das ilhas apresentarem área extremamente 

reduzida o que dificultou a representação no mapa, a indicação de cidades. Desta feita, todos 

os mapas utilizados por Alice não foram formulados por ela e apresentam, como característica 

comum, o fato de se tratarem de mapas de caracteres humanos, ou seja, relativos à ocupação, 

localização de cidades, caminhos e rotas, e não de caracteres físicos, como relevo, topografia, 

vegetação etc.  

 Ao longo de seu curso de Geografia, Alice tomou contato com diversas formas de 

representação utilizadas pelos geógrafos. Figurando nos assim chamados “exercícios 

práticos”, juntamente com as excursões geográficas, estes trabalhos tratavam de  
[...] leitura de cartas topográficas servindo de aplicação aos cursos (relevo de 
<<cuesta>>, relevo de folhas, estudo dos meandros, relevo <<karstico>>, 
transformação de uma região pela industrialização, morfologia do 
<<habitat>> rural, influência do relevo sobre as vias de comunicação etc.)724. 
 

Podemos notar que as cartas topográficas tratavam tanto de aspectos humanos quanto 

de aspectos físicos ou naturais. Os alunos do primeiro ano do curso tinham estes exercícios a 

cada 15 dias. No ano de 1938 a Cadeira de Geografia Física já havia sido instituída e ao longo 

dos três anos de curso os alunos realizaram trabalhos práticos. “Os trabalhos práticos 

consistirão de uma parte de explicação, leitura, comentário de cartas topográficas, seja 

oralmente, seja por escrito, com o estabelecimento de traçados topográficos e geográficos”725. 

 
                                                           
722 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 323-324. 
723 CANABRAVA, op. cit., 1944b, p. 651. 
724 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 255. 
725 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 326. 
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3.2 Nos campos da Geografia 

 

Após termos percorrido a produção de Alice Canabrava do período por nós recortado 

(1935-1961), procurando demonstrar como se apropriou da tradição geográfica, através de 

seus métodos, noções, conceitos e temáticas, veremos adiante que vários campos da Geografia 

daquele momento também estavam presentes em seus textos, como a Geografia Física; a 

Geografia Urbana; a Geografia Agrária etc. 

 Como afirmamos acima, em 1936 e 1937 a subseção de Geografia e História da FFCL 

da USP contou com a presença de Emmanuel De Martonne, especialista em Geografia Física. 

Realmente sua presença objetivou suprir a carência nesta área na qual era especialista, pois 

durante sua estadia ofereceu 16 cursos e sessões de trabalhos práticos aos alunos, “ont été 

consacrés a l´étude du relief en fonction de la structure géologique et du climat, avec 

nombreaux exemples empruntés a l´Europe et um certain nombre empruntés au Brasil lui 

même”726. Tais exercícios práticos consistiam em aprender a traçar perfis corretamente e 

compreender todos os detalhes dos mapas topográficos. Para tanto, a FFCL precisaria adquirir 

alguns materiais imprescindíveis à área. “[...] une collection complète de Cartes murales doit 

être constituée. Une collection de projections doit être réunie aussi. Pour les travaux pratiques 

[...] Il est indispensable de disposer de cartes topographiques détaillées”727. Pierre Monbeig, 

quando de sua chegada à FFCL já havia advertido para a necessidade de materiais por meio 

dos quais os alunos pudessem visualizar aquelas características que as excursões científicas 

não seriam capazes de mostrar, pelo fato, simplesmente, de não serem constituintes da 

Geografia das terras paulistas.  

De um lado, é necessário ir pensando na constituição de uma coleção de 
cartas topográficas, geológicas, climáticas, econômicas, tais que o professor 
possa mostrar aos estudantes, representações concretas do que ele enuncia 
“ex-cathedra”, e possa também fazer explicar e comentar o mapa, como o 
historiador faz com o texto, e como o químico dirige os trabalhos de 
laboratório728. 
 

Realmente, a utilização de mapas ou cartas era vista como um trabalho prático, 

empírico, como se o geógrafo pudesse, não reproduzir situações e experimentos como o faz o 

químico em laboratório, mas sim representar o mundo como é visto por ele. O mapa ou carta é 

um recurso metodológico importante para o geógrafo, principalmente o geógrafo de 

orientação vidaliana. Obviamente que ele não substitui a observação in loco. Porém, permite 

                                                           
726 DE MARTONNE, op. cit., 1938, p. 119. 
727 Idem, p. 121. 
728 MONBEIG, op. cit., 1937, p. 111. 
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ao leitor o recurso à visualização, através das características do espaço representado. Em 

função disso, tivemos uma importante iniciativa levada à frente por Emmanuel De Martonne, 

no início dos anos 30 do século passado: a criação de uma escola de Cartografia na França. 

“Num grau modesto, os geógrafos franceses, criam, por exemplo, no início dos anos 30, uma 

escola de cartografia cujos resultados deveriam, segundo seu criador Emmanuel de Martonne, 

interessar os cientistas [...]”729. 

Estes mapas e cartas serviam tanto para a representação de caracteres afeitos à 

Geografia Humana, como mais comumente encontramos em Alice, quanto para a Geografia 

Física, como requerido por De Martonne. Destarte o fato de não termos encontrado nos 

trabalhos de Alice nenhum mapa ou carta que trouxesse dados de Geografia Física, nem por 

isso este campo da Geografia deixou de estar presente.  

No artigo de 1938 encontramos uma seção que trata exclusivamente da Geologia da 

região de Piracicaba. Esta seção não foi escrita diretamente por Alice, mas certamente foi lida 

por ela. A seção “Notas Geológicas” enquadrou a região de Piracicaba sob uma perspectiva 

geológica, ou seja, quanto à composição das rochas e os períodos geológicos de sua formação.  
A região em estudo apresenta formações exclusivamente pertencentes à 
idade permo-carbonífera e à triássica, denominadas sistema de Santa 
Catarina. São rochas sedimentares que incluem as séries de Itararé, Tatuí, 
Corumbataí e S. Bento, além das intrusões de rochas eruptivas básicas que 
repousam sobre rochas do complexo cristalino, do devoniano e da série de S. 
Roque730.  

 
Tratou-se, grosso modo, de “contar a história” da região do ponto de vista da 

Geologia, ou seja, desde as primeiras formações rochosas dos períodos mais remotos até o 

mais recente período geológico, o quaternário. Mesmo sem ter sido mencionado no texto, mas 

somente ter aparecido na bibliografia, essa parte do artigo referente à Geologia pode ser 

encontrada no artigo de 1932 de Luis Flores de Morais Rego (1896-1940)731, intitulado 

“Notas sobre a geomorfologia de São Paulo e sua gênese”732. Neste texto, Rego também citou 

                                                           
729 ROBIC, Marie-Claire. A Crise dos Anos 30 e a Emergência de novos temas na Geografia. In: SALGUEIRO, 
op. cit., 2006, p. 45. 
730 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 279. 
731 A importância de Luis Flores de Morais Rego, um dos fundadores da Associação de Geógrafos Brasileiros 
(AGB), para a Geologia no Brasil foi ímpar. Formado em engenharia pela Escola de Minas de Ouro Preto, 
realizou inúmeros trabalhos de Geologia e acompanhou Pierre Deffontaines na primeira excursão ao monte 
Jaraguá, onde apresentou aos alunos seus conhecimentos sobre a região, dado que já havia publicado trabalho 
sobre a mesma. Ocupou a Cadeira de Mineralogia, Petrologia e Geologia da Escola Politécnica de São Paulo e 
foi fundador dos cursos de Engenharia de Minas e Engenharia de Metalurgia.  
732 Originalmente publicado em 1932, o artigo foi transcrito em duas partes no Boletim Geográfico. Ver: REGO, 
Luis Flores de Morais. Notas sobre a geomorfologia de São Paulo e sua gênese (parte I). Boletim Geográfico. 
Rio de Janeiro, ano IV, n. 37, p. 9-17, 1946. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1946_v4_n37_abr.pdf>. Acessado em 14/06/2013. 
REGO, Luis Flores de Morais. Notas sobre a geomorfologia de São Paulo e sua gênese (parte II). Boletim 
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um pequeno estudo preliminar que já havia realizado acerca da geomorfologia do Estado de 

São Paulo – texto pioneiro em muitos aspectos acerca da geomorfologia paulista; primeira vez 

em que o termo “geomorfologia” foi empregado no Brasil733 – e que também consta da 

bibliografia do artigo de Alice e Maria Teixeira Mendes734. Outro texto de Luis Flores de 

Morais Rego, presente no artigo, intitula-se “Considerações preliminares sobre a Gênese e 

distribuição dos solos no Estado de São Paulo”, publicado no primeiro número da revista 

Geografia de 1935735. Já na seção sobre a Geologia da região de Piracicaba, as autoras 

relacionaram a qualidade do solo da região com sua formação geológica.  

Na serra de S. Pedro, entre as camadas de arenito de Botucatú, encontram-se 
intercalações de rochas eruptivas, formando três ou quatro horizontes e 
espessura variável. Em geral, essas lavas eruptivas dão um solo muito fértil, 
quando decompostas: é um solo diferente do resultante do arenito, não só 
pela cor como pela composição mineralógica. Os solos de Piramboia são, em 
geral, arenosos claros, pouco argilosos e de pouca fertilidade736. 

 
Na seção propriamente dedicada aos “Solos” da região, Alice e Maria Teixeira Torres 

Mendes afirmaram tratarem-se de solos característicos de todo o Planalto Paulista, ou seja, 

solos aluviais737. Na classificação dos solos proposta por Rego, ele afirmou que no Estado de 

São Paulo os mesmos poderiam ser autóctones ou aluviais. Como o solo é formado pela 

decomposição de rochas, os solos aluviais são aqueles formados pelo transporte de 

sedimentos através da água738. Destarte o fato de que textos de Luis Flores de Morais Rego 

não estivessem presentes no programa da Cadeira de Geografia da FFCL da USP, certamente 

Alice tomou contato com eles durante as reuniões da AGB. Em seu texto acerca da grande 

propriedade rural, Alice também relacionou a ocupação vegetal à qualidade do solo, que por 

sua vez dependia da formação geológica da região. 

                                                                                                                                                                                     
Geográfico. Rio de Janeiro, ano IV, n. 38, p. 122-132, 1946. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1946_v4_n38_maio.pdf>. Acessado em 
14/06/2013. 
733 Atualmente Antonio Carlos Vitte tem se dedicado à História da Geomorfologia no Brasil. Ver: VITTE, 
Antonio Carlos. Breves considerações sobre a História da Geomorfologia geográfica no Brasil. GEO UERJ. Rio 
de Janeiro, v. 1, n. 21, p. 1-19, 2010. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/view/1445/1221>. Acessado em 14/06/2013.   
734 REGO, Luis Flores de Morais. Geomorphologia do Estado de São Paulo. In: A Geologia do petróleo no 
Estado de São Paulo. Boletim do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Rio de Janeiro, n. 46, p. 71-76, 
1930. 
735 REGO, Luis Flores de Morais. Considerações preliminares sobre a Genesis e distribuição dos solos no Estado 
de São Paulo. Geografia. São Paulo, ano I, n. 1, p. 10-51, 1935. 
736 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 279. 
737 Idem, p. 280 
738 REGO, Luis Flores de Morais. Considerações preliminares sobre a Gênese e distribuição dos solos no Estado 
de São Paulo. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro, ano III, n. 27, 1945, p. 352. Esta é uma transcrição do texto 
original de 1935. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v3_n27_jun.pdf>. Acessado em 14/06/2013. 
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A famosa “zona da mata” não se desenvolvia com continuidade; além da 
Paraíba do Norte desaparecia completamente; ao sul, ocupava apenas as 
manchas de solos ricos, provenientes de decomposição dos gnaisses, dos 
xistos e dos calcários cretáceos, umedecidos pelas chuvas copiosas do litoral. 
Junto à orla marítima, os tabuleiros de arenitos terciários, com seus solos 
inférteis, inaproveitáveis para a lavoura, apresentavam uma vegetação pobre, 
com sua paisagem de arbustos raquíticos e plantas herbáceas que 
desapareceram durante a época de seca739. 
 

Em sua tese de 1946 também encontramos uma análise a partir da Geologia daquela 

região das Ilhas Antilhanas. Alice destacou a instabilidade geológica da região a partir do 

texto já citado do geógrafo norte-americano Preston Everett James. “Erupções vulcânicas e 

tremores de terra frequentes são os indícios do último período eruptivo, iniciado no Terciário 

e ainda em processo na era atual”740. Além de Preston James, a parte da tese sobre “O meio 

geográfico” também se baseou em Mexique, Amérique centrale, da coleção já mencionada da 

Géographie Universelle741, de Maximilien Sorre742.  

Em função de sua história geológica, o espaço para agricultura é bastante escasso, 

principalmente devido à grande presença de montanhas. “[...] é nas Grandes Antilhas que as 

ruínas da cordilheira, outrora poderosa, se conservaram em maior porção: aí se situa a parte 

principal do sistema. Os pregueamentos terciários formam duas linhas paralelas que se 

estendem desde a Passagem de Anegada até a América Central e o México”743. 

O calcário foi apontado por Alice como o principal componente das rochas. Toda essa 

formação geológica foi ligada por Alice à topografia. A topografia da região é marcada pela 

                                                           
739 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 49. 
740 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 56. 
741 SORRE, Maximilien. Mexique, Amérique Centrale. In: GALLOIS, Lucien; DE LA BLACHE, Paul Vidal 
(orgs.). Géographie Universelle. Paris: Armand Colin, v. XIV, 1928. Para uma resenha contemporânea da obra 
ver: VERGEZ-TRICOM, Geneviève. Géographie de l’Amérique Centrale. Annales de Géographie. Paris, n. 218, 
p. 199-203, 1930. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-
4010_1930_num_39_218_10040>. Acessado em 26/05/2013. 
742 Ver: MEGALE, Januário Francisco. Geografia e sociologia em Max. Sorre. São Paulo: IPE/USP, 1983. Esta 
foi a primeira tese escrita no Brasil sobre a obra de Maximilien Sorre. VIEITES, Renato Guedes. A influência de 
Maximilien Sorre e Vidal de La Blache na geografia médica de Josué de Castro. 2008. 109 f. Dissertação 
(Programa de Pós-Graduação em Geografia) – UERJ, Rio de Janeiro, 2008. Sobre o complexo patogênico de 
Max. Sorre: FERREIRA, Marcelo Urbano. Epidemiologia e Geografia: o complexo patogênico de Max. Sorre. 
Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 301-309, 1991. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v7n3/v7n3a02.pdf>. Acessado em 05/06/2013. O eminente geógrafo brasileiro 
Milton Santos é recorrentemente chamado de sorreano. Ver: FREITAS, Ines Aguiar de; VIEITES, Renato 
Guedes. A influência de Maximilien Sorre e Vidal de La Blache na geografia médica de Josué de Castro. 
Scientia Plena. Rio de Janeiro, v. 5, n. 6, 2009, p. 4 e 10. Disponível em: 
<http://www.scientiaplena.org.br/sp_v5_065401.pdf>. Acessado em 05/06/2013. A presença de Max. Sorre na 
obra de Milton Santos foi uma constante, principalmente devido à sua noção de técnica. Ver: GRIMM, Flávia. 
Trajetória epistemológica de Milton Santos: uma leitura a partir da centralidade da técnica, dos diálogos com a 
economia política e da cidadania como práxis. 2011. 307 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Humana) – USP, São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-
26062012-143800/pt-br.php>. Acessado em 05/06/2013. 
743 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 57. 
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“[...] oposição entre as montanhas de declives abruptos a marcarem as linhas de fratura e as 

terras baixas e depressões, ou entre as elevações isoladas e as pequenas planícies 

intermediárias de vale ou de beira-mar”744. A descrição topográfica também pode ser 

encontrada em sua tese de 1951745. A localização das chácaras paulistanas durante o período 

1885-1890 foi explicada pela topografia da cidade de São Paulo. “Dada a topografia da capital 

– colinas suaves separadas por vales –, a tendência tradicional da escolha do sítio das 

residências paulistanas orientou-se para os sítios aprazíveis das colinas tabulares, suaves, que 

circundam a colina central”746.  

Durante todo seu primeiro ano de graduação, ou seja, 1935, Alice estudou aspectos 

relacionados ao “relevo”747. Em 1937, último ano de graduação de Alice, Pierre Monbeig e 

Emmanuel De Martonne dividiram um curso sobre relevo do solo que durou o ano inteiro. A 

primeira parte, ministrada por Monbeig, versou acerca do “relevo do solo (Topografia 

normal)”. A segunda parte, sobre “relevo do solo (Topografias estruturais e influências 

climáticas no relevo)”, foi ministrada por De Martonne. Além do fato de que um curso de 

Climatologia foi ministrado pelo assistente da Cadeira de Geografia, João Dias da Silveira748, 

durante todo o ano de 1937749. Contudo, o interesse de Alice pela Geografia Física não parece 

ter sido saciado, uma vez que “[...] em Março de 1938 fez um estágio de três meses junto ao 

departamento Geográfico e Geológico, frequentando as seções de Climatologia e 

Hidrografia”750. 

Esta vasta gama de conhecimentos adquiridos por Canabrava em Geografia Física 

permitiu-a articular aspectos geológicos, do estado do solo, topográficos, climáticos e 

hidrográficos. Desta feita, foi o que realizou em sua tese de 1946 ao relacionar o clima à 

                                                           
744 Idem, p. 58. 
745 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 127. 
746 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiros estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 238-239. 
747 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 281. 
748 Em 1938, a conselho do Prof. De Martonne, o ensino de Geografia foi desdobrado e criada a Cadeira de 
Geografia Física. Nesse ano foi encarregado do curso o Prof. João Dias da Silveira, na categoria de 1º assistente. 
Em 1939, o Prof. João Dias da Silveira foi contratado como professor da Cadeira. O contrato do Prof. João Dias 
da Silveira foi renovado até 1949 quando, aberto concurso para provimento efetivo da Cadeira, foi o mesmo 
professor nomeado para reger o ensino interinamente (posteriormente, tendo realizado concurso de títulos e 
provas, tornou-se o Professor Dias da Silveira, professor catedrático). Cf. Anuário da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, 1939-1949, volume II, 1953, p. 593. João Dias da Silveira foi o autor da primeira tese de 
Geomorfologia escrita no Brasil e defendida em 1947 sob o título de “Estudo geomorfológico dos contrafortes 
ocidentais da Serra da Mantiqueira” sob a orientação de Pierre Monbeig. Cf. VITTE, Antonio Carlos. Breves 
considerações sobre o papel de Pierre Monbeig na formação do pensamento geomorfológico uspiano. Revista de 
Climatologia e Estudos da Paisagem. Rio Claro, v. 4, p. 50-69, 2009. 
749 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 177. 
750 Processo 46.1.126.8.7 (Arquivo FFLCH da USP: inscrição no concurso para a Cadeira de História da 
Civilização Americana, 1946). Memorial, p. 2.  
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geologia. “Por causa das profundas consequências de ordem climática, é importante assinalar 

o contraste marcado entre as ilhas elevadas, que formam um bloco montanhoso acima das 

águas, e as ilhas baixas, semeadas de colinas e em parte cobertas pelas águas”751. O clima 

nessa região foi explicado por Alice Canabrava através das características topográficas do 

relevo, que por sua vez explicam a pluviosidade.  
As ilhas do mar dos Caraíbas estão situadas na rota dos ventos alíseos. Estes 
ventos sopram do noroeste e de leste, refrescando as vertentes expostas e 
trazendo as chuvas de verão. As vertentes ocidentais recebem menos chuvas 
e as ilhas baixas do arco externo, onde a altitude não é suficiente para 
despojar os ventos de toda sua umidade, recebem menos chuvas que as ilhas 
montanhosas752. 
 

Em linguagem corrente: como os ventos úmidos sopram de leste (oriente) para oeste 

(ocidente), somente recebem chuvas as áreas de montanhas localizadas a oriente com altitude 

que possibilite o encontro com estes ventos. Consequentemente, as áreas localizadas a oeste 

das montanhas são extremamente secas. No artigo sobre a região de Piracicaba, as autoras 

relacionaram o clima à topografia e apresentaram alguns elementos constituintes do primeiro, 

como a temperatura e a precipitação753. Em sua tese de 1942 também apresentou a 

caracterização climática da zona seca da América do sul, fornecendo-nos dados 

pluviométricos a partir de texto já mencionado de Emmanuel De Martonne acerca das regiões 

áridas da América do Sul754. Em sua apresentação de 1950 na V Assembleia Geral da AGB, 

Canabrava explicou a localização das chácaras paulistanas através, dentre outros fatores, do 

clima755. Na tese de 1951, Alice também nos forneceu dados referentes ao clima da região de 

Sorocaba. “Caracterizada em geral pelo clima quente, a região apresenta em média, 

temperatura de verão acima de 22º C e a de inverno inferior a 18º C. A pluviosidade do mês 

mais seco, tão importante para a produção do algodoeiro, é inferior a 30 mm em Sorocaba 

[...]”756.  

Ao tratar do clima e da precipitação da região de Piracicaba, Alice tomou como 

referência texto de José Setzer757, intitulado “Contribuição para o estudo do clima do Estado 

                                                           
751 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 59. 
752 Idem, p. 61. 
753 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 281. 
754 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 8. 
755 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiros estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 239. 
756 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 127. 
757 Engenheiro. Trabalhou como pedólogo do departamento da produção vegetal do Estado de São Paulo. Foi o 
primeiro a classificar os solos do Estado de São Paulo em 6 grupos. 
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de São Paulo”758. Com um grande número de tabelas, diagramas e mapas, trouxe as médias de 

temperatura de verão utilizadas por Alice; médias de temperatura de inverno e pluviosidade 

do mês mais seco. Ao tratar das “limitações à expansão da cultura algodoeira”759 no litoral da 

Província, Canabrava utilizou-se mais uma vez do estudo de José Setzer acerca do clima no 

Estado de São Paulo. Alice apontou para o fato de que no litoral não há uma estação seca bem 

definida e as precipitações violentas e em excesso, “[...] constituíram uma barreira climática 

ao estabelecimento da cultura algodoeira no litoral da Província”760. Outro texto de José 

Setzer mobilizado por Alice com o fito de caracterizar o melhor solo para a produção do 

algodão, intitula-se “Os solos do Estado de São Paulo”761. “Quanto ao solo, o algodoeiro se 

contenta com terras de baixo teor orgânico, mas não tolera alta porcentagem de acidez”762. 

Ainda sobre as limitações na expansão da cultura algodoeira na Província, Alice, ao analisar o 

caso do Vale do Paraíba, postulou que o algodão somente teria êxito nos municípios ao sul do 

Vale, por apresentarem solos menos ácidos763, como constatado por Setzer ao analisar os 

solos do Vale do Paraíba. 

A atenção de Alice quanto ao clima pode também ser explicada pelo fato de que a 

Cadeira de Geografia Física dedicava todo um tópico ao clima, relacionando-o com a 

vegetação e os gêneros de vida.  
O curso versará sobre o estudo dos climas. Mecanismo, a repartição 
geográfica, as reações mútuas dos diversos elementos que constituem o 
clima serão sucessivamente examinadas (Temperatura, precipitação, 
pressão). Estudar-se-á em seguida a classificação e a repartição geográfica 
dos climas e a sua relação com as zonas de vegetação e a localização dos 
gêneros de vida. Influência do clima sobre o homem, biologicamente e 
socialmente764.  
 

O programa da Cadeira de Geografia para os anos de 1934-1935 trouxe um tópico que 

tratou do “clima e vegetação”, durante todo o segundo ano de curso de Alice, ou seja, 1936765. 

Sendo assim, em sua tese de 1946, relacionou a vegetação ao clima. “As vertentes ocidentais 

e as áreas interiores crestadas pelo sol e pela seca são o domínio das associações vegetais com 

                                                           
758 SETZER, José. Contribuição para o estudo do clima do Estado de São Paulo. Separata do Boletim do 
Departamento de Estradas de Rodagem. São Paulo: DER, vol. 9, 1945. 
759 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 143-166. 
760 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 147. 
761 SETZER, José. Os Solos do Estado de São Paulo: relatório técnico com considerações práticas. Serviço 
gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro, 1949. 387 p. (Bibliografia Geográfica 
Brasileira, Publicação, 6).  
762 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 128. 
763 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 151. Todas as outras áreas do Vale do Paraíba já apresentavam solos com 
alta acidez, fruto do esgotamento causado pelo cultivo do café. 
764 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 326. 
765 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1934-1935, 1937, p. 281.  
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caracteres xerófilos”766. Ou seja, as porções localizadas a oeste das montanhas recebiam 

pouca chuva, uma vez que os ventos alíseos haviam se chocado com a porção leste dessas 

montanhas, o que explica uma vegetação que necessita de pouca água. Nas porções orientais 

às montanhas, no litoral, a vegetação era tropical. A ocupação vegetal de cada região estudada 

por Alice em seus vários trabalhos relacionou-se com aspectos da Biogeografia767, como no 

caso de sua tese de 1942. “A uniformidade foi fator favorável à colonização; os animais e 

plantas introduzidas pelos europeus, rapidamente se espalharam em torno de Buenos Aires e 

ganharam a região pampeana, precedendo a criadores e agricultores”768. O curso de 

Biogeografia da Cadeira de Geografia estava previsto para os três anos da graduação. De 

modo geral, o curso tratava da Geografia dos vegetais e da Geografia dos animais, 

relacionando-os a fatores como clima, solo, sua dispersão e suas relações com o homem769. 

Dentre as leituras indicadas, Pierre Monbeig listou o tomo terceiro do “Traité de géographie 

physique”, de De Martonne, que trata da “biografia”; “Geobotânica”, de Emílio Huguet del 

Villar (1871-1951)770; “Géographie des plantes”, de Marcel-Henri Gaussen (1891-1981)771; 

“Géographie des animaux”, de Eugène Marcel Prenant (1893-1983)772; e “Fitogeografia do 

Brasil”, de Alberto José Sampaio (1881-1946)773.  

                                                           
766 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 62. 
767 Refere-se ao estudo da distribuição dos seres vivos no tempo e espaço. 
768 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 6. 
769 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 252. 
770 Este cientista espanhol que lecionou na América do Sul compreendia a Geografia como a ciência responsável 
pelas relações entre o homem e o meio na superfície terrestre. A Geografia também possuiria duas funções: uma 
função de valor pedagógico que compreendia uma relação consciente do homem em relação à Terra e uma 
função de justificativa das ações da Espanha no Marrocos, pelo fato de ser um país pobre com excesso de 
população. A compreensão de Villar de que a base de investigação de uma sociedade seria o conhecimento do 
meio físico em que vive o conduziu às ciências naturais. Compreendendo que o que há de comum em todas as 
vertentes da Geografia de sua época era a questão da localização, dedicou-se a partir de então à localização das 
espécies vegetais sobre a superfície terrestre, o que deu origem à sua obra utilizada por Monbeig, “Geobotânica”. 
Cf. HENNENBERG, Jordi Marti. E Huguet del Villar (1871-1951) en la ciencia española contemporanea. 
LLULL. Revista de la sociedad española de Historia de las ciencias y de las técnicas.Zaragoza, v. 5, n. 8/9, p. 
77-86, 1982. Disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=61999>. Acessado em 
15/06/2013. 
771 Naturalista pioneiro na França ao unir conhecimentos de Geografia e ciências naturais. Foi o formulador da 
carta de vegetação da França (Cartografia fitogeográfica). Um dos responsáveis pelo renascimento da 
Biogeografia na França (1965-1970). Cf. GALOCHET, Marc. Histoire de La Biogéographie française des 
origines à nos jours. Site Internet de la Commission de biogéographie du CNFG, 18 p., 2003. Disponível 
em: <http://julienas.ipt.univ-paris8.fr/biogeo/rubriks/contribu/histbi06.pdf>. Acessado em 15/06/2013. 
772 Zoologista e parasitologista francês licenciado em ciências naturais. Para um comentário deste seu livro na 
ocasião do lançamento ver: ALLIX, André. M. Prenant, Géographie des animeaux. Les Études rhodaniennes. 
Lyon, v. 10, n. 1-2, p. 110, 1934. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geoca_1164-6268_1934_num_10_1_7108>. Acessado 
em 15/06/2013.  
773 Botânico brasileiro e grande conhecedor da flora brasileira. Foi professor e chefe da seção de Botânica do 
Museu Nacional. Realizou o estudo da distribuição geográfica dos conjuntos de vegetação do Brasil 
(classificação fitogeográfica de todas as regiões brasileiras). Este livro foi fruto de seu curso de Geografia 
Botânica ministrado no Museu Nacional em 1932. Ver: FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José 
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Em sua tese de 1951, Alice analisou as principais pragas que atingiam os algodoeiros. 

“Conjuntamente com o curuquerê assinala-se, em 1866, a existência da antracnose, doença do 

algodoeiro conhecida vulgarmente sob o nome de carimã”774. Alice também analisou as 

espécies de algodão cultivadas na Província, bem como os tipos de semente. “A denominação 

herbáceo, que se vulgarizou no período estudado, e até hoje se mantém, designava todas as 

variedades importadas dos Estados Unidos”775. Toda uma seção do artigo acerca da região de 

Piracicaba foi dedicada às matas e florestas. “Região em que predominam os campos, pode-se 

observar que a floresta, pequena reserva na zona açucareira, acentua-se nas terras de S. Pedro. 

Nos outros municípios, as matas, menos extensas, foram quase completamente desbastadas 

para cultura”776. Ao tratar da região dos pampas em sua tese de 1942, Alice relacionou a 

Hidrografia à formação geológica.  
Nessas planícies são raros os cursos d’água e frequentes os depósitos salinos. 
A fraqueza do declive, a espessura das formações geológicas em que domina 
o “loess”, não constituíam fatores favoráveis à formação de uma rede 
hidrográfica ramificada. As águas correntes são raras, instáveis, de cursos 
divagantes e sinuosos777. 
 

Para a descrição da Hidrografia desta região, Alice se utilizou do já mencionado 

estudo de Franz Khun “Geografía de la Argentina”. Além do estágio de três meses na seção 

de Hidrografia e Climatologia do departamento Geográfico e Geológico que citamos acima, 

Alice também tomou contato com a Hidrografia no curso da Cadeira de Geografia Física. “A 

última parte do curso versará sobre a hidrografia: formação dos cursos d’água. Elementos do 

regime pluvial, a classificação e a repartição geográfica dos cursos d’água. Estudos dos 

grandes tipos de rios”778. O mesmo procedimento de tratar a Hidrografia a partir da formação 

geológica foi adotado por Alice em sua tese de 1946. 

[...] a pequena extensão das terras, a proximidade do mar e a importância dos 
calcários na formação geológica das ilhas não são fatores favoráveis para o 
estabelecimento de uma rede hidrográfica desenvolvida; muitas das 
Pequenas Antilhas não possuem correntes fluviais e estas têm expansão 
limitada nas Grandes Antilhas779.  

 
Pudemos perceber que a Geografia Física, assim como a Humana, estão ambas 

fortemente presentes nos trabalhos de Alice P. Canabrava. Contudo, encontramos também 
                                                                                                                                                                                     
Augusto. Alberto José Sampaio. Um botânico brasileiro e seu programa de proteção à natureza. Varia Historia. 
Belo Horizonte, n. 33, p. 129-159, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/vh/v21n33/a07v21n33.pdf>. 
Acessado em 15/06/2013. 
774 CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 211. 
775 Idem, p. 90. 
776 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 281. 
777 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 6. 
778 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 326. 
779 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 63. 
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outros campos da Geografia, como a Geografia Econômica. Pierre Monbeig e Pierre 

Deffontaines são considerados especialistas em Geografia Humana e Geografia Econômica, 

conforme apontado pelo primeiro. 
Os assuntos não faltam, tanto em Geografia humana como física; entretanto, 
verificou-se a proporção fraca de estudos de relevo e de climatologia no que 
diz respeito às questões econômicas; no ano passado [portanto, 1934] não se 
efetuou nenhum trabalho de geografia física. Sem dúvida, deve-se esta 
preferência ao fato do prof. Pierre Deffontaines e eu sermos dois 
especialistas de geografia humana e econômica780. 
 

Para Pierre Monbeig a separação entre Geografia Humana e Geografia Econômica se 

deu apenas por motivos didáticos, uma vez que, para ele, a Geografia Econômica seria um 

capítulo da Geografia Humana. A Geografia Econômica, desta feita, estaria inserida na 

Geografia Humana. “O objeto do estudo geográfico é o grupo humano, não só quando é 

analisado seu habitat ou seu modo de adaptação ao espaço, como também quando são 

examinados seu consumo, sua produção e suas trocas”781. Desta forma, a Geografia 

Econômica para Monbeig, seria o estudo de como os agrupamentos humanos efetuam suas 

práticas de consumo, produção e trocas ou comércio. Em seu estudo sobre a Geografia 

Econômica do café, podemos perceber que a Geografia do consumo foi relacionada aos níveis 

de vida e aos hábitos alimentares. Ademais, conforme apontado por Monbeig acima, estudos 

de Geografia Econômica não podem prescindir da Geografia Física, uma vez que, neste caso, 

a produção do café depende do relevo, do clima e dos solos. Porém, sempre advertindo que as 

condições naturais não são os únicos elementos explicativos. Monbeig também localizou as 

principais regiões produtoras de café do mundo, uma Geografia da produção, ou seja, a 

localização dos principais mercados produtores. “Se a tarefa do geógrafo é, antes de mais 

nada, descrever e cartografar as localizações e as distribuições, as estabilidades ou as 

migrações, ele não pode, no entanto, deter-se aí”782. Em sua palestra de 1961, ao tratar das 

várias produções existentes no período de D. João VI no Brasil, Alice localizou cada um dos 

ramos produtivos.  
[...] produção de chapéus e cartas de jogar, no Rio de Janeiro, de vidro em 
Salvador, de papel no Serro Frio, em Minas Gerais, de construção naval em 
Alagoas, de cacau, de sal, de canos de espingarda, de lapidação de 
diamantes, de exploração de pesca, além de olarias, serrarias [...]783.  
 

                                                           
780 MONBEIG, op. cit., 1937, p. 109. 
781 MONBEIG, Pierre. Pequeno ensaio sobre Geografia Econômica do café. In: MONBEIG, op. cit., 1957, p. 
154. 
782 Idem, p. 164. 
783 CANABRAVA, Alice Piffer. Manufaturas e indústria no período de D. João VI no Brasil. In: 
CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 88. 
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A Geografia das trocas foi analisada por Monbeig através dos movimentos de 

exportação e importação por meio da localização e análise dos principais centros exportadores 

e importadores com suas casas comerciais, financeiras e estoques, localizadas nos grandes 

portos. Outro componente metodológico e analítico presente neste estudo de Monbeig é a 

estatística. O uso da estatística deve servir à análise e não ser um dado autoexplicativo, à fim 

de que não se caia em um tipo de Geografia Econômica repudiada por Monbeig. Aquela que 

tende “[...] a se transformar em simples classificação e enumeração de fatos e de dados 

estatísticos; foge aos problemas e evita a reconstituição dos processos”784. 

Em sua tese de 1942, Alice localizou as principais produções da região, em um 

exercício de Geografia da produção, bem como a extensão do mercado, em uma Geografia 

das trocas ou da distribuição.  
Além do gado e da agricultura havia, no século XVI, pequena produção de 
farinhas e charque em Córdova, de vinhos nas cidades de Cuio (San Juan e 
Mendoza) de erva mate e de açúcar no Paraguai, de tecidos de algodão em 
São Miguel, Santiago del Estero e Córdova. Mas, na segunda metade do 
século XVI, a extensão dos mercados consumidores era ainda muito restrita; 
a economia das cidades de Tucumán e Cuio, tal como a das cidades das 
Províncias do Rio da Prata e do Paraguai, era doméstica e patriarcal; o 
comércio interprovincial apenas se iniciava – principalmente em relação a 
tecidos de algodão, mulas, carretas, erva e farinhas – pois o consumo se fazia 
sobretudo no mercado local. Nada mais convincente acerca da estreiteza dos 
mercados de consumo que os depoimentos sobre a carência da moeda e a 
existência de uma economia de trocas “in natura”785. 
 

Em seu estudo acerca do porto de Buenos Aires, Alice não se olvidou de vincular 

também, além de seus aspectos comerciais, seus aspectos naturais, de Geografia Física. 

O local escolhido para a fundação de Buenos Aires não oferecia condições 
favoráveis ao estabelecimento de uma cidade. O Rio da Prata, é de pouca 
profundidade, coberto de brumas e entulhado de areia; nos depósitos móveis 
que forram o leito do estuário, as correntes de maré determinaram a abertura 
de um canal que constitui a única via de acesso ao porto, o que explica as 
grandes dificuldades que encontravam as embarcações para remontar o 
rio786. 
 

A análise das cédulas comerciais concedidas ao porto de Buenos Aires objetivou 

demonstrar a ampliação da zona de influência deste porto, em um exercício de espacialização 

dos mercados e de flexibilidade territorial787. Ao tomar o comércio como um de seus objetos 

em sua tese de doutoramento, Alice deve ter agradado a Pierre Monbeig, uma vez que esteve 

                                                           
784 Idem, p. 154. 
785 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 15. 
786 Idem, p. 41. 
787 Idem, p. 51-55. 
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presente em sua banca, onde obteve distinção com nota 9,56788. Ademais, quando de sua 

avaliação da seção de Geografia Econômica do XVIII Congresso Internacional de Geografia 

ocorrido no Rio de Janeiro em 1956, Monbeig deu grande relevância aos estudos acerca do 

comércio, ou seja, de um aspecto, como vimos, fundamental da Geografia Econômica, que 

são as trocas por meio das importações e exportações789.  

Em sua tese de 1946, para se poder entender a colonização das Antilhas e a 

implantação da agricultura baseada na cana de açúcar, foi necessário unir a Geografia 

Econômica à Geografia Física, pois não é possível compreender a primeira sem o auxílio da 

segunda.  
É, pois, indispensável, para se ter ideia do cenário onde se desenvolveu 
desde o século XVII uma nova área de colonização agrária baseada na cana-
de-açúcar, levar em conta esses contrastes da topografia, acentuados pelo 
clima, pelas formas vegetais e pelos tipos de exploração que durante três 
séculos foram estreitamente condicionados pelos fatores naturais790. 
 

Ademais, todo o capítulo 10 de sua tese de 1946 foi dedicado ao mercado do açúcar. 

Alice analisou a distribuição do açúcar inglês e francês por toda a Europa a partir dos 

principais centros consumidores, bem como o comércio clandestino de açúcar e melaço, 

fornecendo preços e suas variações791. A Geografia Econômica também esteve presente em 

seu artigo de 1938 acerca da região de Piracicaba, com vários aspectos atinentes às principais 

culturas da região (Economia agrícola)792, a partir de um grande uso de dados e tabelas. Em 

seu texto acerca da grande propriedade rural no período colonial tratou de três grandes 

culturas: a cana de açúcar, o fumo e o algodão, localizando seus principais centros produtores 

e canais de distribuição793. 

Alice também analisou a indústria da região de Piracicaba794. Um dos tópicos do curso 

de Geografia Humana da Cadeira de Geografia tratava dos gêneros de vida, abordando-se 

“[...] o homem e a produção industrial moderna (estudo de um centro da grande indústria: 

                                                           
788 De acordo com ficha encontrada nos Arquivos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 
789 MONBEIG, Pierre; VEYRET, German. Géographie Économique. Annales de Géographie. Paris, n. 353, 
1957, p. 33. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-
4010_1957_num_66_353_18489>. Acessado em 29/05/2013. Monbeig lamentou também a falta de trabalhos 
sobre as relações entre indústria e urbanização, e indústria e agricultura para regiões específicas, e também de 
trabalhos que abordassem as dívidas públicas, uma vez que estes estudos seriam de grande utilidade prática e de 
considerável interesse para a Geografia Econômica, definida por ele como uma ciência de relações e síntese, 
como os outros ramos da Geografia. Os trabalhos apresentados neste Congresso e analisados por Monbeig 
trataram de: Geografia dos transportes; Geografia industrial; Geografia da energia; relações entre 
industrialização e urbanização e entre industrialização e agricultura; industrialização da Índia.  
790 CANABRAVA, op. cit., 1981, p. 58. 
791 Idem, p. 225-243. 
792 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 283-296. 
793 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 37-66. 
794 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 296-298. 
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Ruhr, Sarre, Pays Noir Anglais, por ex.”795. Podemos perceber que a concepção de Pierre 

Monbeig sobre a Geografia Econômica como “um capítulo da Geografia Humana” estava 

presente na organização curricular da Cadeira.  

Destarte o fato de Alice Canabrava não ter escrito nenhum trabalho de Geografia 

Urbana, entendida à época como uma monografia urbana, vários aspectos concernentes à 

mesma apareceram em seus trabalhos. Dentro de nosso recorte temporal, os estudos em 

Geografia Urbana foram norteados por um verdadeiro guia, qual seja: “O estudo geográfico 

das cidades” de Pierre Monbeig apresentado no IX Congresso Brasileiro de Geografia 

realizado na cidade de Florianópolis em 1940, do qual Alice Canabrava também tomou 

assento apresentando seu já mencionado trabalho acerca dos bairros no Estado de São 

Paulo796. Inclusive uma das moções discutidas na seção de Geografia Humana foi exatamente 

a de propor para o próximo congresso uma seção de Geografia Urbana, que foi unanimemente 

aprovada797. Outros estudos sobre cidades brasileiras foram publicados anteriormente. 

Monbeig, inclusive os cita, como os trabalhos de Pierre Deffontaines798, Preston Everett 

James799, Otto Quelle800 e Phillipe Arbos801, considerando-os verdadeiras monografias 

urbanas brasileiras. Porém, “[...] o que deve ser creditado a Monbeig, com justiça, é que foi 

ele quem elaborou o primeiro trabalho metodológico e didático sobre o assunto no Brasil [...], 

reunindo em um único texto proposições analíticas provenientes de várias fontes”802.  

Para Monbeig, “[...] a cidade é uma forma de ato de posse do solo por um grupo 

humano; qual é este solo, quais são estes homens, eis as primeiras indagações a serem 

feitas”803. Pierre Monbeig, assim, sistematizou o esquema que uma monografia urbana 

deveria seguir. Em primeiro lugar, dever-se-ia “enquadrar” a cidade em seu “quadro” natural, 

ou seja, as características concernentes à Geografia Física onde se situa a cidade. O que 

Monbeig denominou de “a posição da cidade”. “O ponto de partida de toda pesquisa de 

                                                           
795 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 253. 
796 CANABRAVA, op. cit., 1944b. 
797 ABREU, op. cit., 2006, p. 134. 
798 Trata-se de: DEFFONTAINES, Pierre. Rio de Janeiro, une grande victoire urbaine. Review d’economique 
politique, p. 92-109, 1937.  
799 Trata-se de: JAMES, Preston Everett. Rio de Janeiro and São Paulo. Geographical Review, t. XXIII, p. 477-
530, 1938. JAMES, Preston Everett. Belo Horizonte and Ouro Preto, a comparative study of two brazilian cities. 
Paper Michigan Academy of Sciences, Arts and Letters, v. 18, 1932. 
800 Primeira vez que encontramos referência a um geógrafo alemão em Monbeig. Trata-se de: QUELLE, Otto. 
Rio de Janeiro. Beitrag zur Geographie einer tropischen Grosstadt. Zeitschr. Gesell. Fur Erdkunde zu Berlin, p. 
241-257, 1931. 
801 Trata-se de: ARBOS, Phillipe. Petrópolis, esquisse de Géographie urbaine. Revue de Géographie Alpine. 
Grenoble, n. XXV, p. 477-530, 1938. 
802 ABREU, op. cit., 2006, p. 135. 
803 MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 34. 
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geografia urbana é, pois, o estudo do quadro natural em que nasceu e cresceu a cidade”804. 

Canabrava em sua tese de 1942 procedeu exatamente desta maneira em relação à 

caracterização de Buenos Aires805. Para tanto, utilizou-se dos já citados estudos de Preston 

Everett James, Pierre Denis e mais duas referências: Hèléne De Martonne806, esposa de 

Emmanuel De Martonne, citado também por Monbeig como estudo exemplar em Geografia 

Urbana; e Eugene Chabanier807. Nessa mesma tese pudemos também encontrar o que Alice 

compreendia por cidade.  
Para encontrar cidade propriamente dita, com caracteres de vida urbana e 
formas de economia à base monetária, era preciso remontar as montanhas de 
Salta e Jujuí e penetrar na região do Alto Perú. Aí, na montanha, a mais de 
6000 metros de altitude, numa região inóspita, estava a cidade de Potosí, que 
surgira naquelas regiões elevadas e frias, depois que, em 1545, se iniciara a 
descoberta de filões argentíferos808. 
 

Para ela, a cidade existe quando há, obviamente, características de vida urbana e uma 

economia monetizada. Dentro da posição da cidade, ainda deve ser levado em conta, o estudo 

da situação e do local urbano809. A situação da cidade diz respeito ao fato de se considerar a 

cidade dentro de um quadro regional em que haja unidade natural. Alice o fez, não em relação 

a uma cidade propriamente, mas em relação às cidades que compõe seu quadro de estudo 

acerca da região de Piracicaba810. O estudo do local urbano, diz respeito não à situação em 

relação à região, mas sim em nível local. “Os geógrafos têm tentado estabelecer uma 

classificação das cidades, segundo os tipos de local urbano: cidades de pântanos, cidades de 

meandro, cidades de vau, cidades de cabo, de ilhas, de acrópole etc.”811. Ao caracterizar as 

cidades das Províncias do Rio da Prata e de Tucumán em sua tese de 1942, Alice as 

classificou como “cidades de estrada”812. O mesmo encontramos em seu estudo acerca das 

posturas municipais de Santana de Parnaíba. “Situada à margem do rio Tietê, na parte não 

navegável do curso, a vila se desenvolvera como povoação de estrada, a antiga estrada de 

                                                           
804 MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 37. 
805 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 41-42.  
806 Trata-se de: DE MARTONNE, Hèléne. Étude de géographie urbaine. Annales de Géographie. Paris, n. 249, 
p. 281-304, 1935. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-
4010_1935_num_44_249_10918>. Acessado em 15/06/2013. 
807 Trata-se de: CHABANIER, Eugene. Buenos Aires, Ville Atlantique et les conditions de la colonisation 
argentine. Annales de Géographie. Paris, n. 216, p. 587-602, 1929. Disponível em: 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1929_num_38_216_9937>. Acessado 
em 15/06/2013. 
808 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 12. 
809 MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 38. 
810 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 275. 
811 MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 40. 
812 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 16. 
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Parnaíba, que se chamou depois estrada de Itú, marcando assim a importância desta cidade 

que se avantajara sobre as outras da mesma via”813.  

Em segundo lugar, de acordo com a metodologia proposta por Monbeig, um estudo 

monográfico urbano deveria apresentar “a evolução urbana”814. Neste caso, o melhor método 

sugerido por Monbeig para se apreender o histórico da cidade seria através de mapas com 

momentos distintos que tragam aspectos econômicos ou demográficos, como censos e 

estradas de ferro. Outro aspecto que deve ser tratado diz respeito à demografia. Vimos como 

Canabrava, em vários estudos, fez uso de análises populacionais. Outro aspecto importante 

trata-se do habitat urbano e da circulação urbana. Em sua apresentação na V Assembleia Geral 

da AGB, Alice tratou exatamente de uma modalidade de ocupação urbana: a chácara, 

enquanto residência urbana. E como esta se transformou no tempo, destacando que a chácara 

é um importante elemento da paisagem urbana de São Paulo815. Esta preocupação da casa 

enquanto fato geográfico já aparecia no programa de Geografia Humana da Cadeira de 

Geografia formulado por Monbeig, contemplando todos os aspectos de uma monografia 

urbana.  
A casa urbana e a aglomeração urbana: a habitação urbana reflexo da 
história da cidade (ex. a arquitetura civil de Rouen). Localização das 
cidades, a situação e o lugar (o rio, a encruzilhada, o fator estratégico). A 
função urbana. Tipos de cidades (São Paulo, Chicago, Paris, Londres, 
Berlim, por exemplo), para mostrar diferentes exemplos de localização, 
diferentes modos de evolução do povoamento e da função urbana, diferentes 
tipos de bairros816. 
 

No ano de 1937, durante o primeiro semestre, Monbeig ministrou um curso sobre 

Geografia das Cidades817. A circulação urbana diz respeito basicamente aos meios e métodos 

de transporte empregados na cidade. Em terceiro lugar, após apresentar a posição da cidade e 

sua evolução urbana, deve constar da monografia “a função urbana”818. Uma cidade pode 

mudar de função ou apresentar várias funções ao mesmo tempo: função comercial; função 

industrial; função bancária e função espiritual. “Sob esta denominação, voluntariamente vaga, 

englobo atividades administrativas, escolares, políticas, religiosas e outras mais profanas”819. 

Alice nos apresentou, em sua tese de doutoramento, por exemplo, duas cidades surgidas a 

                                                           
813 CANABRAVA, Alice Piffer. A Evolução das posturas municipais de Sant´Ana de Parnaíba, 1829-1867. 
Revista de Administração. São Paulo, n. 9, 1949, p. 36. 
814 MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 45. 
815 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiros estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 233-242. 
816 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1936, 1937, p. 253. 
817 Anuário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1937-1938, 1938, p. 176. 
818 MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 54-61. 
819 Idem, p. 60. 
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partir de função comercial, são elas: Porto Belo e Buenos Aires820. Por último, deve constar 

da monografia urbana, o “raio de ação da cidade”821. Alice, em suas memórias acerca de 

Pierre Monbeig, destacou o fato de que durante as excursões geográficas, tomava lições 

acerca da cidade. Lembrava-se dos “[...] percursos pelas cidades para entender o 

desenvolvimento do núcleo urbano [...]”822. Desta forma, destarte o fato de Alice Canabrava 

não ter escrito nenhuma monografia urbana, encontramos em seus trabalhos vários aspectos 

contemplados em estudos de Geografia Urbana a partir do método monbeigiano.  

Outro campo da Geografia também presente nos trabalhos de Alice P. Canabrava é a 

Geografia Agrária. Não por acaso, uma vez que Pierre Monbeig é tido como um dos 

fundadores da Geografia Agrária Brasileira823. Destacamos três estudos de Pierre Monbeig, a 

partir dos quais pudemos depreender sua concepção de Geografia Agrária. O primeiro deles é 

“Notas relativas à evolução da paisagem rural no Estado de São Paulo”824. Como podemos 

depreender pelo próprio título deste pequeno estudo, Monbeig estava preocupado em 

caracterizar historicamente a paisagem rural do interior do Estado de São Paulo. “Dispersão 

da população, ataques da floresta nas suas orlas para culturas temporárias, imensos campos 

deixados à criação, eram os traços essenciais da paisagem rural paulista ainda muito antes do 

século XIX”825. A análise da paisagem rural requereu de Monbeig a caracterização dos 

gêneros de vida, da cultura predominante, da habitação e da estrutura de posse da terra. Vários 

destes aspectos estão presentes nos estudos de Alice, como em seu texto sobre a grande 

propriedade rural no período colonial826. A estrutura da posse da terra, por exemplo, foi 

analisada por ela em seu artigo de 1938, assim como a paisagem rural da região de Piracicaba, 

suas habitações e suas várias culturas827. Destarte o fato de que Alice tratou das chácaras da 

cidade de São Paulo como modalidade de ocupação urbana em seu texto de 1949, a paisagem 

foi definida a partir das várias culturas destas propriedades828.  A extensão da propriedade 

                                                           
820 CANABRAVA, op. cit., 1944, p. 23-25 e p. 41-49. 
821 MONBEIG, Pierre. O estudo geográfico das cidades. In: Monbeig, op. cit., 1957, p. 61-75. 
822 CANABRAVA, Alice Piffer. O Caminho Percorrido. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 27. 
823 ALVES, Flamarion Dutra; FERREIRA, Enéas Rente. História da Geografia Agrária Brasileira: Pierre 
Monbeig e Leo Waibel. Mercator. Fortaleza, v. 10, n. 22, 2011, p. 88. Disponível em: 
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824 MONBEIG, Pierre. Notas relativas à evolução da paisagem rural no Estado de São Paulo. Boletim 
Geográfico. Rio de Janeiro, v. 2, n. 16, p. 428-430, 1944. Disponível em: 
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825 Idem, p. 429. 
826 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 37-66. 
827 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938. 
828 CANABRAVA, Alice Piffer. As Chácaras paulistanas (primeiros estudos). In: CANABRAVA, op. cit., 2005, 
p. 235. 
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também foi analisada em seu pequeno texto nos Anais de Congresso de Geografia829 e a 

caracterização da propriedade esteve presente em sua tese de 1942. “Uma faixa de grandes 

propriedades circundava a cidade. Ao contrário do que deveria suceder normalmente, as 

extensões de terras cultivadas diminuíam com os anos [...]”830. Encontramos em um dos 

programas de Geografia Humana da Cadeira de Geografia de Monbeig um verdadeiro guia de 

Geografia Agrária. “A casa rural: a casa e o solo (materiais de construção); a casa, o clima e a 

vegetação (materiais de construção, aspecto exterior e planta); a casa e o modo de exploração 

agrária (as herdades francesas e as fazendas brasileiras, fazendas de café de cacau e 

engenhos)”831. 

O segundo texto de Monbeig, do qual pudemos depreender sua concepção de 

Geografia Agrária, intitula-se “Evolução de gêneros de vida rural tradicionais no sudoeste do 

Brasil”832. Neste texto, Monbeig analisou os gêneros de vida do cabloco e do fazendeiro. O 

terceiro e último texto de Monbeig sobre Geografia Agrária intitula-se “As estruturas Agrárias 

da faixa pioneira paulista”833. Nele, encontramos a descrição do meio natural; a análise da 

estrutura fundiária; formação e influência das cidades; e um dado novo em seus estudos de 

Geografia Agrária: a condição jurídica das terras. Outra temática vinculada à Geografia 

Agrária diz respeito ao estudo das matérias primas. Tal temática recebeu um tópico especial 

no programa da Cadeira de Geografia Humana de Pierre Monbeig. “O problema das matérias 

primas: como ele se passa? Estudo da produção, do comércio e do consumo das grandes 

matérias primas: matérias primas da energia (hulha, petróleo), dos tecidos (lã, algodão etc.) os 

produtos tropicais (borracha, óleos etc.)”834. Basta lembrarmo-nos da tese de 1946 de Alice 

toda dedicada à cana de açúcar e a tese de 1951, dedicada ao algodão. 

Desta feita, a Geografia Agrária835 em Alice Canabrava apareceu de forma semelhante 

à Geografia Urbana, ou seja, com alguns aspectos caros a este campo, até mesmo porque, 

                                                           
829 CANABRAVA, op. cit., 1944b. 
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como vimos pelos textos de Monbeig, é difícil colocar a Geografia Agrária e a Geografia 

como um todo em compartimentos estanques. Na verdade todos os campos da Geografia 

dialogam entre si.  

Aspectos concernentes à psicologia, hábitos alimentares e de vestimenta também 

estiveram presentes nos trabalhos de Canabrava. No entanto, vale ressaltar que tais aspectos, a 

que atualmente denominaríamos de Geografia Cultural, em seu período formativo poderiam 

ser tratados pela Geografia Humana, como o fez Pierre Monbeig. “A abordagem pelo ângulo 

da psicologia realmente tem grande importância aos olhos de Pierre Monbeig”836. Em seu 

artigo de 1938 acerca da região de Piracicaba, ao dissertar acerca de como os pequenos 

lavradores utilizam-se de um mix de culturas, fazendo uso das ruas das plantações principais 

para cultivar, abacaxi, eucalipto, milho ou feijão, Alice recorreu à análise da mentalidade do 

lavrador. “Para que se obtivessem rendimentos apreciáveis com tais processos de cultura, era 

necessário que a mentalidade do lavrador tivesse se transformado”837. A mobilização desta 

noção de mentalidade pode ser atribuída a Pierre Monbeig. Em artigo de 1953, Monbeig se 

queixava do fato de que os geógrafos não dariam a devida atenção aos modos de pensar e de 

agir do homem, muito mais preocupados com as condições ambientais e materiais dos 

gêneros de vida. “O geógrafo, atento de início às técnicas, observador escrupuloso das 

maneiras materiais de viver, junta-se aos historiadores e aos sociólogos para proclamar que 

convém ainda estar atento aos modos de sentir e aos modos de pensar”838. Monbeig citou 

como geógrafos que intentaram incorporar esses objetos, Maximilien Sorre839, Pierre 

Deffontaines840 e Jean Brunhes841.  

Ainda em seu artigo de 1938 ao analisar a habitação do pequeno lavrador, Alice 

também mobilizou essa noção de Monbeig, que por vezes também apareceu nas reflexões do 

geógrafo como mentalidade, atitude mental e alma. “[...] o pequeno agricultor ainda está 

prudente, e a casa que constrói é o reflexo desse estado de espírito”842. Em seu texto de 1960, 

                                                                                                                                                                                     
visão de longo curso da Geografia Agrária, ver: FERREIRA, Darlene Aparecida de Oliveira. Mundo Rural e 
Geografia. Geografia agrária no Brasil: 1930-1990. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 
836 OZOUF-MARIGNIER, Marie-Vic. Um Domínio Contestado: A Geografia Psicológica no tempo de Pierre 
Monbeig. In: SALGUEIRO, op. cit., 2006, p. 57. 
837 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 294. 
838 MONBEIG, Pierre. Os Modos de Pensar na Geografia Humana. In: MONBEIG, op. cit., 1957, p. 27. 
839 Em sua “Géographie Psychologique” de 1954, Sorre observa inicialmente a influência do meio natural e do 
meio social nas funções mentais. Cf. OUZOUF-MARIGNIER, op. cit., 2006, p. 79.   
840 Trata-se de “Géographie et religions”, obra de 1948. 
841 Foi quem primeiro iniciou estas discussões já em 1910 com um capítulo dedicado ao fator psicológico nas 
conexões entre fenômenos naturais e a atividade humana no segundo volume de sua obra conjunta com Camille 
Vallaux, intitulada “La géographie de l’histoire. Géographie de la paix et de la guerre sur terre et sur mer”. Cf. 
OZOUF-MARIGNIER, op. cit., 2006, p. 64. 
842 CANABRAVA; MENDES, op. cit., 1938, p. 305. 
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a grande propriedade foi ligada à mentalidade do colonizador. “[...] a grande propriedade e a 

produção em grande escala, correspondem às exigências da mentalidade do colonizador e da 

técnica de exploração”843. Muitos analistas da obra monbeigiana também explicam a presença 

da Psicologia em Monbeig por “influência” de Lucien Febvre.  

Num texto escrito em homenagem a Lucien Febvre, um dos autores que mais 
o influenciou intelectualmente, Monbeig afirma toda a importância que 
atribui à consideração das “atitudes mentais”, julgando que elas constituem 
um propulsor essencial dos modos de ocupação do espaço e devem, portanto, 
ser objeto de pesquisa da geografia humana844. 
 

Lucien Febvre e seu “La terre et la evolucion humaine. Introduction géographique à 

l’Histoire” era leitura obrigatória do curso de Geografia Humana da Cadeira de Geografia845. 

A própria Alice, ao se recordar das leituras do curso de Geografia citou Lucien Febvre 

enquanto leitura obrigatória. “As leituras tinham de passar, obrigatoriamente, na Geografia, 

pelas obras de De Martonne, Brunhes, Vidal De La Blache, Lucien Febvre [...]”846. Essa 

lembrança foi corroborada por Aziz Ab’Saber, anos mais tarde, ao estudar a importância de 

Pierre Monbeig para a constituição da Geografia moderna no Brasil. “Introduziu-nos ao 

conhecimento dos grandes historiadores, dotados de boa formação geográfica, como Lucien 

Febvre, Marc Block e André Sigfried”847. Na apresentação de Canabrava em um congresso de 

geógrafos, a mentalidade também apareceu como fator explicativo. “[...] seu ceticismo [do 

pequeno agricultor] em seguir os conselhos divulgados pelos nossos departamentos 

agrícolas”848.  

Outro aspecto que mencionamos acima, a alimentação, também esteve presente nos 

estudos de Alice Canabrava. Exemplo disso pudemos encontrar em sua tese de 1946, onde 

descreveu os hábitos alimentares da população que vivia nas Ilhas Inglesas e Francesas do 

Mar das Antilhas849. Este aspecto que hoje poderíamos denominar de cultural, também era 

uma preocupação de Monbeig, dado que reclamava da fraca presença de estudos sobre 

alimentação entre os geógrafos. Em um comentário ao livro de Maximilien Sorre, “Os 

fundamentos biológicos da Geografia Humana. Ensaio de uma ecologia do homem”, Monbeig 

apontou que Sorre, acertadamente, compreendeu que a alimentação faz parte dos gêneros de 

vida tanto quanto as técnicas agrícolas. E se ressente de que “[...] os estudos clássicos de 

                                                           
843 CANABRAVA, Alice Piffer. A Grande Propriedade Rural. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 46. 
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Geografia não deixam nunca de descrever o habitat e a vida rural e, entretanto, não dedicam, e 

raramente, mais do que algumas pobres linhas à alimentação”850. Em texto de 1960, ao 

apontar a importância de alguns produtos na alimentação, Alice também os qualificou como 

importantes para a conservação de muitos alimentos. “Esses produtos não eram apenas 

necessários para o preparo de vários alimentos, mas de certo modo indispensáveis para a 

conservação de muitos deles, como a carne, cujo processo de conservação à base de sal e da 

pimenta perdura até hoje”851. Por fim, os gêneros de vida também incluem a vestimenta como 

importante elemento das relações homem, técnica e meio852. Em dois momentos Alice 

descreveu o vestuário em sua tese de 1942. No primeiro, descreveu o vestuário dos primeiros 

conquistadores europeus e sua necessidade de adaptação ao meio. “As roupas que haviam 

trazido ao penetrar nas paragens secas que margeiam a cordilheira, haviam ficado em farrapos 

ao penetrar nos montes de Tucumán, em três anos de rude caminhada. Vestidos apenas de 

peles de animais, apelaram para os tecidos indígenas de caraguatá [...]”853. No segundo 

momento, descreveu a vestimenta dos habitantes do porto de Buenos Aires. “Daí o aspecto 

miserável que apresentavam os habitantes do porto, vestidos de roupas de algodão grosseiro, 

feito na terra”854. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao findar esta “viagem” – em alusão à epígrafe desta dissertação –, talvez um pouco 

longa e exaustiva, recordemo-nos dos principais pontos de parada. No capítulo 1, A 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e a Escrita da 

História de Alice Piffer Canabrava, vimos como a autora mobilizou sua leitura das obras de 

Gilberto Freyre em seus escritos sobre o movimento bandeirante e em sua tese para o 

concurso de História da Civilização Americana de 1946, certamente provenientes das aulas 

por ela frequentadas na Cadeira de História da Civilização Brasileira regida então por Afonso 

Taunay. Este historiador, como vimos, no prefácio da tese de doutoramento de Alice 

legitimou o trabalho de nossa historiadora e a vinculou à sua concepção de História. Esta 

autoridade concedida por Taunay à Alice Canabrava, pelo menos até 1951, uma vez que este 

historiador compôs a banca examinadora de seu concurso para a Cátedra de História 

Econômica da FCEA, derivou de uma série de procedimentos historiográficos adotados por 

ela e que foram corroborados por Taunay, como: o fato de se tratar de um estudo 

monográfico; a vasta documentação utilizada e o fato de não se restringir aos fatores da dita 

história-batalha; ao contrário, tratar-se de um estudo de História Econômica.  

Fernand Braudel, Jean Gagé e Paul Vanorden Shaw também foram outras importantes 

presenças na trajetória intelectual de Alice P. Canabrava, uma vez que o primeiro tinha grande 

apreço por ela e por seu trabalho, resenhando sua tese de doutoramento na revista dos Annales 

e comentando sua tese de Cátedra na FCEA de 1951 também naquele periódico. Destarte o 

fato de que no programa da Cadeira de História da Civilização Braudel não foi tão inovador 

quanto se esperava. Jean Gagé, por seu turno, logo em sua primeira aula, colocava um 

problema historiográfico e foi o orientador da tese de doutoramento de Alice. Enquanto 

realizava pesquisas para sua tese, Alice também era assistente na Cadeira de História da 

Civilização Americana, sob a regência de Paul Vanorden Shaw, cujos interesses a conduziram 

na pesquisa que realizou sobre o bandeirismo, que a garantiu elogiosos comentários por parte 

de sua fortuna crítica quanto ao seu pioneirismo nos estudos historiográficos. Além disso, seu 

contato com a historiografia estadunidense e com instituições como a Universidade de 

Columbia, certamente se deveram às suas relações com este latino-americanista. 

Vimos como o sucesso de sua tese de doutoramento, resenhada em periódicos como os 

Annales e a Revista do IHGB, a credenciaram para o concurso da Cadeira de História da 

Civilização Americana de 1946. As maiores notas foram obtidas por Alice Piffer Canabrava, 

contudo, através do regulamento do concurso, o presidente da banca poderia escolher o 
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candidato vencedor. Desta feita, destarte as maiores notas tendo sido atribuídas a ela, 

principalmente por Sérgio Buarque de Holanda, e também com uma extraordinária recepção 

nacional e internacional, Alice Canabrava foi preterida, dando início, com muita sofreguidão, 

à sua vitoriosa carreira na, então, FCEA, fundada exatamente naquele mesmo ano de 1946. 

No capítulo 2, Um novo lugar: a Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas da Universidade de São Paulo e a escrita da História de Alice Piffer 

Canabrava, acompanhamos parte da trajetória de Alice Canabrava após seu ingresso na 

FCEA em 1946. Vimos que seu êxito no concurso para a Cadeira X daquela Faculdade, de 

História Econômica Geral e do Brasil, deveu-se ao fato de sua prática historiográfica estar 

coadunada com as concepções de Afonso Taunay e Sérgio Buarque de Holanda, que 

participaram da banca do concurso. Ademais, em se tratando de um concurso em uma 

Faculdade de Economia, também se requeriam conhecimentos em Teoria Econômica, o que 

foi atestado pela apreciação positiva de Paul Hugon, uma vez que a História Econômica 

presente nessa tese de Cátedra trouxe consigo conhecimentos em política monetária, fiscal e 

cambial. Alice Canabrava inaugurou uma tradição de estudos em História Econômica e 

História Demográfica que até hoje perduram na FEA/USP. 

As análises de Alice Canabrava a respeito de autores como Martius, Varnhagen, 

Capistrano de Abreu e Antonil demonstram o profundo conhecimento de nossa historiadora 

desses autores citados. Por vezes, como vimos acima, sua análise se aproximou das propostas 

que, posteriormente, estariam presentes no campo da História da Historiografia, como no caso 

da exposição de Manoel Luiz Salgado Guimarães sobre Von Martius e de Temístocles Cezar 

sobre Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro. Contudo, parte de sua 

análise se deu na esteira dos trabalhos inaugurados por José Honório Rodrigues. Quanto a 

Capistrano de Abreu, também via “dois Capistranos”. Porém sua maior contribuição quanto à 

análise da obra do historiador cearense se deu no âmbito da Economia, esta mesma ciência 

que também lhe serviu de substrato para a análise da obra de Antonil e que tomou contato, 

principalmente, após seu ingresso na FCEA. Desta feita, as análises historiográficas de Alice 

Canabrava trazem em seu bojo seu período formativo entre 1935 e 1937, mas também os 

novos conhecimentos adquiridos em Ciência Econômica na FCEA. 

No capítulo 3, Um conhecimento de formação: Alice Piffer Canabrava geógrafa, 

vimos que Alice P. Canabrava iniciou sua carreira acadêmica com um artigo que pode ser 

tomado como um estudo geográfico regional, ou seja, Canabrava começou sua trajetória 

enquanto geógrafa. Em todos os seus trabalhos posteriores constatamos a forte presença da 

Geografia, principalmente em suas duas primeiras teses, de 1942 e 1946. Porém, ao ser 
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preterida para a regência da Cadeira de História da Civilização Americana em 1946, foi 

contratada para o Instituto de Administração da FCEA, onde deveria realizar pesquisas em 

História da Administração. 

Seríamos conduzidos a pensar que neste novo cargo, Alice não mais poderia utilizar-se 

do aporte geográfico em seus trabalhos, uma vez que seu objeto, a História da Administração, 

não o permitiria. De fato, parte de sua produção compreendida entre o período de 1946 e 

1950, conforme quadro 3 de nosso anexo – considerando-se os anos em que tais trabalhos 

foram escritos –, em um total de 14 trabalhos, excetuando-se sua tese de livre-docência de 

1946, apenas seis apresentaram utilização de aportes geográficos, ou seja, menos do que a 

metade. Contudo, Alice não deixou morrer sua verve de geógrafa. Exemplo disso tivemos em 

sua conferência de 1949 sobre “A lavoura algodoeira de S. Paulo no século XIX”, apresentada 

em reunião cultural da AGB, conforme nota da entidade na seção “Movimentos associativos” 

de O Estado de São Paulo855. Outro exemplo temos em seu trabalho apresentado em 1950 na 

IV Assembleia Geral da AGB, realizada em Belo Horizonte. Certamente esta conferência de 

1949 derivou de seus estudos preparatórios para a escrita de sua tese de Cátedra de 1951, onde 

pôde, como vimos, retomar todo o método geográfico apreendido pelo contato com os mestres 

franceses da Geografia. Método este compreendido como todos os passos necessários à 

elaboração de monografias regionais segundo a abordagem vidaliana: escala de análise 

regional, observação in loco, descrição, comparação, classificação e uso de mapas. Conceitos 

ou noções como região natural, paisagem, gêneros de vida e técnica. Temáticas: ocupação 

humana, povoamento, habitação, vias de comunicação, aspectos demográficos. A presença de 

vários campos geográficos: Geografia Física, Geografia Econômica, Geografia Urbana, 

Geografia Agrária, Geografia Cultural... Todos estes aspectos trazidos a seu conhecimento 

pelo importante geógrafo Pierre Monbeig, fundamental na institucionalização da Geografia no 

Brasil.  

Outras referências, se não as encontramos nos programas da Cadeira de Geografia da 

FFCL da USP, pudemos depreender que Alice tenha tomado contato através das reuniões da 

AGB, da qual era filiada desde 1936, ou através de suas próprias leituras individuais. É desta 

feita que encontramos geógrafos como Preston James, ausente nos programas de Geografia, 

contudo, com forte intercâmbio com os geógrafos franceses e brasileiros. Também assim 

pudemos explicar uma presença um tanto quanto incômoda de geógrafos alemães, não em 

seus trabalhos propriamente, mas em seus comentários acerca de Capistrano de Abreu. 

                                                           
855 Associação dos Geógrafos Brasileiros. O Estado de São Paulo, 09/12/1949, p. 5. 
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Desta forma, ao analisarmos toda a produção historiográfica de Alice Piffer Canabrava 

para o período compreendido entre os anos de 1935, ano de seu ingresso no curso de 

Geografia e História da FFCL da USP, e 1961, ano de fundação da ANPUH, pudemos 

perceber a forte presença da Geografia em seus trabalhos e como a todo o momento, sempre 

que seu objeto a permitia, Alice fazia uso da abordagem geográfica. Tal postura não nos causa 

mossa, uma vez que, como vimos, os cursos de Geografia e História no Brasil seriam 

apartados somente em 1956. Uma escolha possível para quem cursava Geografia e História 

nas Faculdades Brasileiras neste período seria a de ser historiador ou geógrafo. Historiador, 

que não se utilizaria tanto do aporte geográfico, ou um historiador como Alice, que em sua 

escrita da História não abriu mão dele. Mas, de qualquer maneira, esta escolha estava dentro 

do rol de possibilidades desse período, não sendo estranho à cultura historiográfica daquele 

momento. 

Contudo, como explicar a resenha da tese de doutoramento de Alice Canabrava em um 

periódico do IHGB, que em um primeiro momento logo ligamos a uma concepção de História 

dita tradicional, que, destarte dotado de uma concepção moderna, ainda estaria ligada a um 

topos de Historia Magistra Vitae, e na revista dos Annales? Tal fato também não nos causa 

mossa. Pudemos perceber que neste momento, 1945, a concepção de História ligada ao IHGB 

já havia mudado, ou melhor, a concepção de História de Feijó Bittencourt – resenhador da 

tese – claramente, através do exposto acima, não mais se vinculava à História Política e à 

História como fornecedora de exemplos. Sua concepção está ligada à História econômica e 

social, bem como ao modus operandi de Capistrano de Abreu. Tal fato foi atestado por Lucia 

Maria Paschoal Guimarães ao analisar o IV Congresso de História Nacional promovido pelo 

IHGB em 1949.  

Da mesma maneira, o fato de Alice Canabrava ter sido posta como historiadora 

orientada pela “leitura e compreensão de nossos Annales” por Fernand Braudel também não 

nos causou estranhamento. A tese de doutoramento de Alice Piffer Canabrava pode ser 

compreendida como pertencente a dois mundos que não são distintos, mas que, naquele 

momento, entrecruzavam-se: herdeira de uma crítica histórica que remonta ao eregimento da 

História enquanto ciência no século XIX, com grande preocupação com o documento; e uma 

historiografia tributária da interpretação e análise, vinculada, sim, à proposta dos Annales, 

expressa no Brasil principalmente por Eurípedes Simões de Paula, mas também de Alfredo 

Ellis Júnior, Afonso Taunay e Capistrano de Abreu. Daí o título de nosso trabalho: a 

historiografia de Alice Piffer Canabrava para o período por nós recortado apresenta elementos 

pertencentes tanto à historiografia do século XIX, quanto da historiografia do século XX. 
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Dessa maneira, frequenta, então, dois mundos e os mobiliza de maneira singular, criando 

talvez um terceiro... 

Esperamos ao findar desta “viagem” um tanto quanto certeauniana de conhecimento 

do outro, neste caso, outra, termos explicitado os principais pontos dessa rica trajetória 

intelectual, suas redes de sociabilidade e sua produção historiográfica. Desta feita, esperamos 

ter contribuído para uma melhor compreensão acerca do surgimento da produção 

historiográfica universitária em um momento em que ainda não era hegemônica, mas que 

ainda dividia terreno com a produção tradicional dos Institutos Históricos. O caso de Alice 

Canabrava, com todas as suas peculiaridades, ainda explicita todas as dificuldades inerentes 

às hostilidades masculinas em relação à mulher nas disputas pelos mais altos postos deste 

“mundo novo”, leia-se, a Universidade. 

De fato, uma trajetória intelectual e uma produção historiográfica invejáveis. Porém, 

não sem alguma dificuldade para uma “professorinha”, de família simples, do interior de São 

Paulo, de uma pequena vila, Araras, que teve a bravura de, em plena década de 1930, adentrar 

em ambiente eminentemente masculino e elitizado da FFCL da USP. Cabe para ela a parábola 

das plantas que se vergam ao vento, mas por terem raízes profundas não se quebram: uma 

Cana, que aos mais fortes ventos se verga e enverga, porém que não se quebra; uma Cana, 

Brava. 
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ANEXOS 

 

Quadro 3: Textos de Alice Piffer Canabrava (1938-1961)� 

 

Título Ano publicação Natureza da 
publicação 

Momento da trajetória 

A Região de Piracicaba 1938 (1937)� Artigo em 
periódico 

Assistente da cadeira de HCA 

Primeiras notas para 
um estudo acerca dos 
bairros no estado de 

São Paulo 

 
1944b (1940) 

Texto em Anais de 
Evento 

 
Assistente da cadeira de HCA 

O Comércio Português 
no rio da Prata (1580-

1640) 

 
1944 (1942) 

Tese de doutorado Assistente da cadeira de HCA 

Ensaio Bibliográfico 
sobre as Bandeiras 

1944a (1938) Artigo em 
periódico 

Assistente da cadeira de HCA 

Ensaio Bibliográfico 
sobre as Bandeiras 

1945 (1938) Artigo em 
periódico 

Assistente da cadeira de HCA 

A Indústria do Açúcar 
nas Ilhas Inglesas e 

Francesas do Mar das 
Antilhas (1697-1755) 

 
1946 

Tese para a 
cadeira de HCA 

 
Assistente da cadeira de HCA 

O Direito de Cidadania 
dos Portugueses na 
América Espanhola 

 
1946 

Apresentação de 
documentos em 

periódico 

 
Assistente da cadeira de HCA 

Tendência da 
bibliografia sobre a 

História 
Administrativa do 

Município 

 
1947 

Artigo em 
periódico 

Historiadora do Instituto de 
Administração da FCEA/regente 

interina da cadeira de História 
Econômica 

As Fontes primárias 
para o estudo da 

Moeda e do Crédito em 
São Paulo no século 

XVI 

 
1948 

Artigo em 
periódico 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

A influência do Brasil 
na Técnica do Fabrico 
do Açúcar nas Antilhas 
Francesas e Inglesas no 
meado do século XVII 

 
1948 (1947) 

Artigo no Anuário 
da FCEA 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

A Evolução das 
posturas municipais de 

 
1949 

Artigo em 
periódico 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

                                                           
� Este quadro baseia-se em boa medida no levantamento exemplar da obra de Alice Piffer Canabrava por Flávio 
Azevedo Marques de Saes, ex-orientando de mestrado de Alice na FEA. SAES, Flávio Azevedo Marques de. 
Bibliografia de Alice Piffer Canabrava. In: CANABRAVA, op. cit., 2005, p. 17-21. Agradeço aos comentários 
de Flávio Saes por conta de minha comunicação na IV Conferência Internacional de História Econômica & VI 
Encontro de Pós-Graduação em História Econômica, ocorrido na FEA/FFLCH da USP em 2012. Disponível 
em: <http://cihe.fflch.usp.br/sites/cihe.fflch.usp.br/files/PROGRAMA%C3%87%C3%83O%20FINAL.pdf>. 
Acessado em 15/06/2013.  
� A data entre parênteses refere-se ao ano em que Alice escreveu o trabalho. 
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Sant´Ana de Parnaíba, 
1829-1867 

 
 

Prefácio 

 
 

1949 

Prefácio de livro 
que reúne 

documentos sobre 
bandeiras 
paraguaias 

 
Historiadora do IA da FCEA/regente 

interina da cadeira de HE 

A Administração 
Municipal de Sant´Ana 
de Parnaíba nos anos 

de 1829-1867 

 
1949 

Artigo em 
periódico 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

Documentos sobre os 
índios do rio Juquiá 

 
1949 

Apresentação de 
documentos em 

periódico 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

Um Capítulo da 
História das Técnicas 
no Brasil: O emprego 
do Bagaço de Cana 

como Combustível dos 
Engenhos 

1949 Apresentação no 
IV Congresso de 
História Nacional 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

Um desembarque 
clandestino de escravos 

em Cananéia, SP 

 
1950 

Apresentação de 
documentos em 

periódico 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

Os contratos de 
trabalho e os índios da 
Província de S. Paulo, 

1853 

1950 Apresentação de 
documentos em 

periódico 

Historiadora do IA da FCEA/regente 
interina da cadeira de HE 

O Desenvolvimento da 
Cultura do Algodão na 
Província de São Paulo 

(1861-1875). 

 
1951 

Tese de cátedra Catedrática de História Econômica da 
FCEA 

As Chácaras 
paulistanas (primeiros 

estudos) 

1953 (1950) Apresentação na 
IV Assembleia 
Geral da AGB 

(BH) 

Catedrática de História Econômica da 
FCEA 

A Força Motriz: um 
problema da Técnica 

da Indústria do Açúcar 
Colonial. A solução 

antilhana e a brasileira 

1954 (1949) Apresentação no I 
Congresso de 

História da Bahia 

Catedrática de História Econômica da 
FCEA/ Diretora da FCEA 

A Lavoura canavieira 
nas Antilhas e no 

Brasil, na Primeira 
metade do século 

XVIII 

1954 (1949) Apresentação no I 
Congresso de 

História da Bahia 

Catedrática de História Econômica da 
FCEA/Diretora da FCEA 

A Grande Propriedade 
Rural 

1960 Colaboração na 
HGCB∆ 

Catedrática de História Econômica da 
FCEA/Chefe do Departamento de 

Ciências Culturais da FCEA  
Manufaturas e 

Indústrias no período 
de D. João VI no Brasil 

1961 Palestra Catedrática de História Econômica da 
FCEA/Sócia-fundadora da ANPUH 

 

                                                           
∆ História Geral da Civilização Brasileira. 
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Quadro 4: “professores” de Alice Piffer Canabrava (1935-1937) 

 

Regente Cadeira Período 

Pierre Monbeig Geografia 1935-1946 

Fernand Braudel História da Civilização 1935-1937 

Afonso d’Escragnolle 

Taunay 

História da Civilização 

Brasileira 

1934-1938 

Paul Vanorden Shaw História da Civilização 

Americana 

1936-1941 

Plinio Ayrosa Etnografia e língua tupi-

guarani 

1934-1959 

Fonte: elaboração própria a partir dos Anuários da FFCL. 

 

Quadro 5: “Geógrafos” citados por Alice Piffer Canabrava em seus trabalhos (1938-

1961)● 

 

Geógrafo Ano da citação de acordo com o quadro 

1 

Pierre Deffontaines 1938/1946/1951 

Pierre Monbeig 1951 

Emmanuel De Martonne 1944a 

Pierre Denis 1944a/1946 

Max. Sorre 1946 

Hèléne De Martonne 1946 

Eugene Chabanier 1946 

Pierre George 1951 

Preston Everett James 1944a/1946 

Charles Prestwood Lucas 1946 

Victor Oppenheim 1938 

Chester Wesley Washburne 1938 

Franz Khun 1944a 

                                                           
● Consideramos aqui geógrafos não somente os geógrafos formados na área, mas também aqueles que praticaram 
a disciplina enquanto geólogos, climatologistas, cientistas naturais etc. 
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Gaston Federico Tobal 1944a 

Rubens Borba de Moraes 1938 

Caio Prado Júnior 1938/1951 

Djalma Guimarães 1938 

Teodoro Knecht 1938 

Luis Flores de Moraes Rego 1938 

Afranio Peixoto 1946 

José Setzer 1951 

Fonte: elaboração própria. 

 

Quadro 6: trabalhos orientados por Alice Piffer Canabrava  

 

Orientando Natureza da orientação 

Flávio Azevedo Marques de Saes Dissertação (10,0)  

Ronaldo Marcos dos Santos Dissertação (distinção) 

Zélia Maria Cardoso de Mello Tese (distinção e louvor) 

Nelson Hideiki Nozoe Tese (distinção) 

Iraci Del Nero da Costa Dissertação (9,6)/Tese (distinção e louvor) 

Francisco Vidal Luna Tese (distinção e louvor) 

Antonio Emilio Muniz Barreto Tese (9,0) 

Fonte: elaboração própria a partir de “Relação de teses-Economia FEA/USP”. Disponível em: 
<http://www.fea.usp.br/media/fck/DoutEcon.pdf>. Acessado em 15/06/2013. E “Relação de 
dissertações Economia FEA/USP”. Disponível em: <http://www.fea.usp.br/media/fck/MestEcon.pdf> 
Acessado em 15/06/2013. 

 

Quadro 7: Assistentes de Cadeira de Alice Piffer Canabrava (1947-1970) 

 

Assistente Período 

Maria Celestina Teixeira Mendes Torres 1947-1948 

Mirian Moreira Leite 1949-1952 

Fernando Henrique Cardoso 1951-1953 

José Albertino Rosário Rodrigues 1952-1957 

Fernando Antonio Novais 1955-1961 

Hans Bruno Eduardo Schellenberg 1961-1970 
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Antonio Emilio Muniz Barreto 1967-1970 

Fonte: elaboração a partir de dados contidos em ARRUDA, José Jobson de Andrade. Alice Canabrava: 
História e Mito. In: CANABRAVA, op. cit., 2011, p. 38. 
 

 


