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AS POSSIBILIDADES DE ESTUDO DE HISTÓRIA DA AMÉRICA
NO ACERVO DO CEDAP (UNESP/ASSIS)
Raphael Nunes Nicoletti SEBRIAN

Marginal em relação ao amplo campo de estudos ligados à História do Brasil, a História
da América encontra-se nesta posição, sobretudo, pela falta ou pela dificuldade de acesso, no
Brasil, a documentos produzidos nos países latino-americanos. Este texto tem como objetivo
apresentar algumas considerações acerca das possibilidades de estudo de temas ligados à
História da América a partir do acervo do CEDAP - Centro de Documentação e Apoio à
Pesquisa, da UNESP/Assis. Pretende-se também discorrer sobre alguns trabalhos realizados
na UNESP/Assis e em outras universidades, demonstrando a fecundidade de tal perspectiva de
análise da documentação existente no acervo do centro.
A despeito destas dificuldades, há cerca de vinte anos tem sido possível notar um
aumento significativo dos estudos de História das Américas Latina, Caribenha e do Norte,
movimento que foi um dos motivos pelos quais se deu a criação da ANPHLAC (Associação
Nacional de Pesquisadores de História Latino-americana e Caribenha), congregando os
estudiosos deste “sub-campo” historiográfico.
Analisando brevemente esta produção que tem sido feita, pode-se notar um movimento
de ampliação do intercâmbio entre os pesquisadores e os centros de pesquisa latinoamericanos e norte-americanos, com incentivos constantes das instituições de fomento às
viagens de pesquisadores – sobretudo doutorandos – aos respectivos países enfocados em
suas pesquisas.
No entanto, como fizemos questão de ressaltar, essa ampliação do intercâmbio de
pesquisadores, e principalmente as viagens para consulta in loco dos acervos ainda estão
restritas, nos dias de hoje, quase que unicamente aos doutorandos ou pesquisadores das
universidades. E como se explicaria, então, o aumento também significativo de pesquisas
ligadas à História da América nos outros níveis de especialização, como Iniciação Científica e
Mestrado? Procuraremos esboçar algumas possíveis respostas para esta questão tomando
como exemplo nossa experiência específica de pesquisa, algumas experiências conhecidas de
outras universidades, mas, sobretudo, a partir das possibilidades de investigação que se
oferecem a partir do acervo do CEDAP - Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, da
UNESP/Assis.
Um dos caminhos trilhados pelos estudiosos de História da América nos últimos anos
foi a utilização sistemática da imprensa escrita brasileira como fonte documental. Os trabalhos
produzidos nesta esfera têm-se caracterizado, essencialmente, pela abordagem temática das

121

UNESP – FCLAs – CEDAP, V.1, n.1, p. 121-125, 2005

fontes, valendo-se também, quando possível, da estratégia da comparação com periódicos de
1

outros países americanos.

Aproveitando-se da relativa facilidade de acesso aos jornais e revistas, principalmente
os periódicos da chamada “grande imprensa”, nos mais diversos centros de pesquisa do Brasil,
pesquisadores abordam os periódicos, na maioria das vezes, sob a ótica da repercussão de
determinadas questões nos jornais e revistas brasileiros, analisando o processo de construção
ideológica desta repercussão, os condicionantes envolvidos – ligados à história e
características da orientação política e empresarial de cada um destes órgãos de imprensa –,
entre outros aspectos. Há também os trabalhos onde a imprensa é fonte secundária, servindo
para esclarecer questões específicas; e os trabalhos que utilizam periódicos estrangeiros
disponíveis em acervos brasileiros, ou de fácil acesso no Brasil, esses últimos menos
numerosos, por motivos óbvios.
Alguns estudos realizados recentemente dentro deste âmbito demonstraram a
fecundidade dos acervos documentais brasileiros para as análises de temas latino-americanos.
Poderíamos lembrar, ainda que de maneira lacunar, além do já citado trabalho de Maria Helena
2

3

4

5

6

Capelato , Mary Anne Junqueira , Rafael Baitz , Fernando Meyer , André Lopes Ferreira ,
7

8

Raphael Sebrian , Renata Pellaes , entre outros, com os quais não tivemos contato
aprofundado.
Evidentemente, existem muitos outros estudos de História da América sendo
produzidos no Brasil. Contudo, procuramos acima elencar brevemente aqueles realizados
através da documentação periodística, pois este é o tipo de acervo documental mais
significativo que o CEDAP pode oferecer.
Dentre os inúmeros periódicos disponíveis no acervo do CEDAP, cerca de 22 foram
publicados em países americanos. Estes títulos estão distribuídos em suporte de microfilme e
papel, e estão concentrados nos séculos XIX e XX. Durante levantamento realizado para esta
análise, pudemos notar que há uma riqueza de títulos dentro da coleção Canto Libertário, que
congrega, fundamentalmente, documentos de acervos operários, com significativa presença de
títulos produzidos por grupos anarquistas ou anarco-sindicalistas.
Jornais como Tierra y Libertad, publicado no México, entre as décadas de 1940 e 1980,
Acción Libertária, publicado em Buenos Aires, entre os anos de 1949 e 1965, Cultura
Libertária, título produzido em Nova York, e disponível, no acervo, entre os anos de 1946 e
1952, além de periódicos mais recentes, como El Libertário, órgão da Federação Libertária
Argentina, disponível entre os anos de 1990 e 1991, ou mesmo a revista norte-americana Time,
disponível entre os anos de 1995 e 1999, são periódicos que podem se constituir em
importantes fontes documentais, dadas a diversidade temática presente em cada um deles, e
os recortes possíveis, muitos deles semelhantes àqueles realizados nos trabalhos
anteriormente citados.
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Estes são apenas alguns exemplos dos periódicos disponíveis, que, por sua vez, foram
publicados em países americanos. Entretanto, como já mencionamos, há ainda uma outra
tendência de estudo dos temas de História da América, que se tem construído a partir dos
periódicos brasileiros e não apenas dos jornais ou revistas estrangeiros. Este tipo de trabalho,
como a pesquisa de Mestrado que desenvolvo, busca, em geral, analisar as características da
produção de órgãos de imprensa a respeito de questões referentes aos países americanos,
procurando levar em conta as vinculações político-ideológicas dos jornais e revistas e as
implicações destas questões nas interpretações elaboradas.
No caso deste tipo de abordagem – predominantemente temática –, tem sido comum a
utilização de jornais e revistas de grande circulação e expressividade política. Sendo assim,
para possíveis interessados, o CEDAP oferece, dentre outros títulos menos expressivos, uma
significativa coleção (em microfilme ou papel) de jornais como, por exemplo, O Estado de S.
Paulo, Correio da Manhã, Gazeta de Notícias, Movimento, Opinião, O Pasquim, e das Revistas
Veja, O Cruzeiro, A Cigarra, Careta, dentre muitos outros títulos que mereceriam menção.
Há, ainda, no acervo, documentos raros, microfilmados, que versam sobre os
movimentos de emancipação na América Hispânica. São livros, atas e outros registros, que nos
parecem extremamente produtivos para a elaboração de uma discussão a respeito dos
processos de independência nos países antes vinculados à Coroa Espanhola.
Poderíamos citar ainda outros periódicos avulsos, nacionais ou estrangeiros, mas este
não é o objetivo primordial deste breve texto. Há um projeto, junto ao CEDAP, proposto e
coordenado pelos Professores José Luis Beired e Carlos Alberto Barbosa, de catalogação dos
documentos constantes no acervo do centro passíveis de utilização nas pesquisas de História
da América, e o intuito deste trabalho que apresentamos é, dentro desta e de outras iniciativas
realizadas pelo NEHAL (Núcleo de Estudos Históricos da América Latina), incentivar os
estudos de História da América junto ao Departamento de História da UNESP/Assis,
mencionando experiências anteriores bem sucedidas e possibilidades mais visíveis em um
levantamento preliminar.

Breve inventário dos periódicos disponíveis no acervo do CEDAP, e publicados em
países americanos
Periódicos do “Canto Libertário”:

•

L'Adunata dei Refrattari. New York, Editor: Donato Lapenna, 1953 - 1971
(semanal/quinzenal).

•

Tierra y Libertad. México- D.F., Editor: Emetério de la O.González, 1945 - 1973
(quinzenal/mensal).
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•

Tierra y Libertad. México, Editor: Emetério de la O. González, 1949 - 1985
(Revista Mensal).

•

Accion Libertária. F.A.C.A., Buenos Aires, F.L.A. - Raimundo Diaz. 1949 e 1965
(mensal).

•

Accion. Buenos Aires, Organo Central de la Liga Anti-Imperialista, 1935.

•

The Countercurrent. Boston, Editor: Anita Paolini, 1939.

•

Culmine. Buenos Aires, Pubblicazione Anarchica, 1927.

•

Cultura Proletária. New York, Editor: Marcelino Garcia, 1946/52 (semanal).

•

Love and Rage. New York, 1992; 1995.

•

Lucha Libertária. Montivideo, Rubens Barco, 1952.

•

Man. São Francisco. Editor: Marcus Graham, 1935.

•

Il Martelo. New York, Editor: Carlo Iresca, 1930.

•

Morgano. Buenos Aires/Argentina, Ano I, nº 1, sept. 1991.

•

La Protesta. Buenos Aires, Estevan Delmastro, Eduardo Raul Colombo e Vicente
Francomano, 1948 - 1949, 1959, 1963 - 1965 e 1974 (mensal).

•

La Protesta. Buenos Aires/Argentina, 1987 - 1989; 1994.

•

Reconstruir por el Socialismo y la Libertad. Buenos Aires, Editor: Luis Danussi,
1948 - 1949 e 1958.

•

Revista Socialista. Buenos Aires, 1983.

•

Simiente Libertaria. Organo del Grupo Libertário "Enrico Malatesta". Caracas, 1959 1961 (mensal).

•

El

Unico.

Publicacion

periódica

del

pensamiento

individualista.

Buenos

Aires/Argentina, Ano I, nº 3, 1991.

Periódicos em papel (suplementos especiais avulsos):

•

Time. New York, 1995 – 1999.

Obras Raras (em microfilme):

•

El Movimiento Emancipador de Hispanoamérica. Actas y Fonencias. 1961.

•

ETCHPAREBORDA, Roberto - Prolegomenos del movimiento Emancipador. La política
de Portugal y la presencia del general Francisco de Miranda. (Argentina)

•

DE LA TORRES VILLAS, Ernesto - Dos projectos para la independência de
Hispanoamérica: James Workman y Caron Burr (México)
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•

OTS CAPDEQUI, José Maria - Logros y frustaciones del siglo XVIII español em
America: su influencia en la creacion del clima historico propicio a la independencia.

•

ZAVALA, Silvio - En fin de los imperios europeus en America (México)

•

AGUILERA, Miguel - Lo tipicamente español de la emancipacion americana
(Colombia).

•

DONOSO, Ricardo - A História del movimiento y bosquejo de una historia de la
independencia de la América espanhola (Chile)

Outros:

•

BOLIVAR, Simon - Obras Completas e Outros Escritos. Edição de 1950.

•

REVOLUTIONS de L'Amérique Espagnole. Paris, nov. 1819.

Notas
1

2

Lembremos aqui, como exemplo, o trabalho de CAPELATO, Maria Helena R. Multidões em cena.
Propaganda política no varguismo e peronismo. Campinas/São Paulo: Papirus/Fapesp, 1998, fruto de
sua tese de livre-docência, onde a autora realizou uma comparação entre as estratégias de propaganda
política dos governos de Perón e Vargas, utilizando como uma de suas fontes mais significativas a
imprensa escrita.
CAPELATO, op. cit.

3

JUNQUEIRA, Mary Anne. Ao Sul do Rio Grande. Imaginando a América Latina em Seleções (19421970). Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 1999, mimeo;
Idem, Ibidem. Ao Sul do Rio Grande. Imaginando a América Latina em Seleções. Oeste, Wilderness e
Fronteira (1942-1970). Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco, 2000.

4

BAITZ, Rafael. Um continente em foco. A imagem fotográfica da América Latina nas revistas semanais
brasileiras (1954-1964). Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 1998, mimeo (recentemente publicada
em livro, pela Editora Iluminuras).

5

MEYER, Fernando Aparecido de Oliveira. A guerra das Malvinas de 1982 na imprensa escrita
brasileira. Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 2004, mimeo.

6

FERREIRA, André Lopes. A Extrema Esquerda brasileira e a Revolução Cubana (1959-1974).
Dissertação de Mestrado: UNESP/Assis, 2004, mimeo.

7

SEBRIAN, Raphael Nunes N. A repercussão do movimento sandinista na imprensa brasileira:
1926-1934. Dissertação de Mestrado (em andamento): UNESP/Assis, 2005 (conclusão prevista).

8

PELLAES, Renata Santos. A Revista Veja e os Estados Unidos. Dissertação de Mestrado (em
andamento): FFLCH-USP, 2005 (conclusão prevista).
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