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A CONTRIBUIÇ~O DA -REVISTA DE HISTORIA" PARA O ESTUDO DAS 
TrCNICAS (*) 

FRANCISCO VIDAL LUNA • 
IRACI DEL NERO DA COSTA 

da Facu ldade de Economia 
e Administração da Uni
versidade de são Paulo. 

A Revista de História -- publicação trimestral que ~ 
de seu lançamento, em 1950, conta com a proficiente dir! 
ção de Euripedes Simões de Paula -- vem de completar seu 
jubileu. Dado a público ininterruptamente. esse periõdico 
revelou-se importante veiculo de difusão da Histõria no 
cenãrio editorial brasileiro. A continuidade por mais de 
um quartel de seculo e a significãncia da Revista sugeri
ram-nos o balanço ora empreendido. Nele pretendemos evi
denciar a contribuição da Revista de História para o est~ 
do das tecnicas e sumariar os artigos, conferências e re
sumos bibliográficos ali estampados, a consubstanciar o 
aludido contributo. 

* * 
* 

Desde sua idealização a Revista de História marcou-se 
por seu caráter amplo e polifacetico. Lê-se em seu progr! 
ma, elaborado por Euripedes Simões de Paula: "Já em 1937 

( ••• ) pensáva.os e. fundar uma Revista destinada à divul

gação de trabalhos históricos. não só de professores e as 

sistentes •• as também de licenciados e alunos" (I). Ness; 
mesmo documento delinearam-se os fins perseguidOS pela R~ 
vista e sua conceituação de História. Quanto aos primei-

(*) Comunicação apresentada na 2a.Sessão de Estudos,Equl

pe D, no dia 19 de julho de 1977 
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ros diz-se: "O se" objetivo prectpuo é oferecer aos estu

diosos uma oportunidade de divulgação sistemática, e mais 

ou menos ampla, doa ~rabalhos e das pesquisas que o amor 

ao estudo e a d.dica~ãD ao magistério universitário propi 

ciam e orientam" (2). Relativamente ao segundo problem; 
aqui realçado, lê-s~: ·Compreendendo a História como ~iên 

cia do Homem', segMftdo o conceito de Lucien Febvre, esta

mos certos de que não ~. faltará também o apoio de quan

tos, no âmbito uni~erBi~rio ou fora dele, cuidem de as

suntos de fundo histórico. A largueza d. nosso campo de 

ação permitirá, se. dw.ida. o acolhimento de trabalhos s~ 

bre quaisquer dos B.to~e. de História: econômico, social, 

polttico, religioso, literário, filosófico e cienttfico " 
(3) 

Tal postura progra.ãtica decorreu do próprio ideãrio 
que informou a estruturação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e letras em são Paulo. grandemente influenciada 
por mestres franceses que viriam a ocupar. no ã~bito de 
vãrios ramos das ciêacias sociais, posições as eais pree
minentes (4). As gerações formadas sob a egide do pensa
mento desses profess&res vêm desempenhando papel altamen
te relevante na orientação do ensino da Histõria e na co~ 

secução da pesquisa histórica no Brasil. A Revista de Hi~ 

tória aparece como frato da atividade desses historiado
res e desde seu lança.ento mantêm a perspectiva abrangen
te de seus idealizadores. 

Composto este quadro de referincia passemos ã anãlise 
do tema em ep;grafe. Vale dizer, vejamos as linhas dire -
trizes dos artigos e su~ãrios bibliogrãficos, dados a pu
blico pela Revista d. História e que se reportam direta ou 
mediatamente ao ·co~ fazer- definição a mais anpla poss! 
vel do conceito -técnica-o 

* 
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A preocupação com as técnicas permeia vários artigos 
e sumários publicados pela Revista de História;identific! 

mos poucas pesquisas voltadas espec1fica e precipuamente 
ao estudo das técnicas. Por outro lado, deve-se notar que 
estas últimas não se apresentaram como tema central dos 
trabalhos estampados no periõdico em estudo; tal fato ex
plica-se pelo próprio caráter da Revista. 

Relativamente aos artigos coube realce as pesquisas 
concernentes ao per10do colonial brasileiro e aos estudos 
naúticos sobre a expansão mar1tima européia, em particu
lar a portuguesa. A maior parte referiu-se ao primeiro t! 
ma acima anotado e versou sobre economia rural, pesca,m~ 
trução civil, transportes e of1cios. 

Evidentemente a dominância destas duas problemáticas 
não se deve ao acaso, pois, justamente estes dois cap1tu
los da história foram os que mais fortemente prenderam a 
atenção dos historiadores do Brasil. 

Com respeito aos demais artigos. não ocorreu a supre
macia de uma temãtica particular, os assuntos abordados 
são de variada ordem -- medicina. cunhagem e comunicações 

e referem-se i Pré-História e História Antiga. 

Os sumãrios de livros mostraram um painel mais difuso. 
Cabe salientar, no entanto, a importãncia emprestada ã ar 
te naútica do per10do das grandes navegações. Deve-serea! 
çar, também, a predominância da 11ngua francesa quanto 
aos livros sumariados e nos quais tratou-se das técnicas; 
este fato expressa a excelencia da historiografia france
Sa e as próprias bases culturais que marcaram a formação 
da Universidade de são Paulo. 

Quanto aos sumários de obras relativas ao nosso per1~ 
do colonial, embora com presença numérica modesta, reve -
lou-se de primeira linha a qualidade das publicações apr! 
sentadas, duas das quais merecem citação, dada sua essen
cialidade para o estudo das técnicas coloniais: Cultura e 
Opulência do Brasil e Caminhos e Fronteiras. 
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As demais obras sumariadas apresentaram largo espectro 
de assuntos -- economia rural, instrumentos de trabalho, 
artes mecânicas, manufatura, construção civil, comunica
ções e aerofotogrametria --- sem realce para qualquer um 
deles. 

* * 
* 

Evidencia-se pelo exposto ser positiva a contribuição 
da Revista de História para o estudo das técnicas. Por ou 
tro lado, patenteia-se ineqUivocamente o reduzido numero 
de trabalhos voltados para as tecnicas. Tal modestia de
corre da pouca importância que temos dado a esta problem! 
tica. Isto está a refletir, possivelmente, as próprias 
condições em que ocorreu a formação da sociedade brasilei 
ra. De um lado reconhecemo-nos como tributários das con
quistas e melhoramentos tecnicos desenvolvidos nos cen -
tros economicamente amadurecidos, Europa e Estados Unidos, 
por outro, nossa decantada "vocação" agrlcola aliada as 
condições em que se deu a colonização do Brasil estrutu
ram uma economia rural em que predominam os elementos tra 
dicionais e rotineiros. 

No entanto, nota-se que o descaso pelo estudo das té~ 
nicas está a ser superado, como decorrencia da cresce~,e 
consciencia que tomamos da importância da ciê~~ia e tecno 
1ogia. 

RESENHA BIBLIOGR~FIC~ 

1. ARTIGOS: 

ALBUQUERQUE (LuIs Mendonça de) - ·0 Problema das Latitu
des na Náutica Portuguesa do Secul0 XV·, RH (*). n9 51. 
1962, pp.23-40. O A. ocupa-se do evolver da nãutica astro 
nõmica, nota que a passagem da arte de navegar dos pilo-

(*) Abreviatura de Revista de Histó~ia. 
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tos do Mediterrâneo -- designada por nãutica de -rumo e 
estima- -- ã navegação por alturas -- jã praticada pelos 
marinheiros do tempo de O.Joio 11 e que pouco a pouco se 
libertava de elementos acentuadamente aleatórios -- deve 
ser assinalada com relevo, visto marcar o inicio da mari
nha moderna. O A. ainda expõe sumaria.ente alguns metodos 
astronômicos introduzidos na náutica portuguesa nos secu
los XV e XVI. 

EllYS A. (Myriam) - "Estudos sobre alguns tipos de trans
porte no Brasil colonial·, RB, nQ 4. 1950. pp.495-5l6. E! 
tudo sobre os meios de transporte utilizados nas virias 
atividades econômicas do perlodo colonial brasi1eiro~A A. 
analisa os transportes ligados ao pau-brasil. i produção 
açucareira do nordeste, ao apresamento de {ndios. pasto
reio, ouro, açúcar paulista. cafe e ao tráfico negreiro. 
Relativamente a cada atividade, descreve todas as formas 
de transporte -- terrestre, fluvial e .ar{ti.o ---, respe~ 
tivos acondicionamentos e custos. Apresenta ainda as ro
tas de maior importânCia que se derivaraa das aludidas a
tividades • 

COHE" (Marcel) - "~esumo da História da Escrita-, RH, nQ 
81,1970, pp.137-151. O A. analisa o evolver da escrita 
enquanto tecnica de transmissão de ideias. E. seu sur9i -
mento a escrita confundia-se com as artes plásticas, as
sim, a pictografia relacionava-se co. as diversas manife! 
tações da proto-escrita. Ao lado destas -histõrias sem p! 
lavras· -- com imagens-situações ou sinais-coisas -- apa
recem os pictogramas --- sinais que servi •• como recurso 
mnemotecnico para os declamadores. Uma verdadeira ~scrita, 
correspondente ã análise das fases e. palavras represent! 
das sucessivamente, somente aparece. segundo o A •• em so
ciedades que já haviam evoluldo • ponto de comportarem cf 
dades. o que supõe intercâmbios complexos e regulares. 

COIMBRA (~lvaro da Veiga) - ·VIII aula do Curso de Numis
mática: Oficinas de Moedagem. A arte monetária na Antigu! 
dade. Processos antigos e modernos. Ensaio Monetãrio·,il~ 
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RH~ nQ 27, 1956. pp.236-248. O A. trata dos processos de 
produção das moedas na Antigüidade, Idade Moderna e Tem
pos Modernos. Descreve os procedimentos, os instrumentos 
e maquinãria utilizada na cunhagem de moedas. 

DIAS (Manuel Nunes) - -Not;cias da cultura industrial da 
guaxima no Brasil nos fins do seculo XVIII", RB,nQ24,1955, 
pp.419-423. Co. base em documento assinado pelo Marquis 
do Lavradio e que se acha no Arquivo Histórico Ultramari
no de Lisboa. o A. relata os usos dados ã guaxima -- mat~ 

ria prima na produção de sacaria e cordoaria. Descreve 
ainda. em linhas gerais. o tratamento a que se submetia 
a aludida planta. 

ELLYS (Myria.) - -Aspectos da pesca da baleia no Brasil 
colonial (notas previas de um trabalho em preparo)", RH • 

nQ 32. 1957. pp.415-462; nQ 33, 1958, pp.149-175; nQ 34, 
1958, pp.379-424. Entre outros tópicos. a A. trata das 
tecnicas utilizadas DO Brasil. durante o per;odo colonia~ 
na captura e aproveitamento econõmico da baleia. 

HOLANDA (Sergio Buarque de) - ·Caminhos do Sertão·, RH. 

nQ 57. 1964. pp.69-111. O A. apresenta um estudo da adap
tação das tecnicas --- sobretudo as agr;colas -- do coloni 
zador luso às condições peculiares do Brasil. Dã infase 
ao processo pelo qual os advent;cios incorporaram prãti
cas comuns aos ind;genas e estes ultimos, por sua vez 
absorveram conhecimentos daqueles. Analisa, ademais, os 
caminhos do sertão que irradiavam de são Paulo e demais 
núcleos de povoa.ento dessa capitania. 

KATINSKY (Julio Roberto) - ·0 Of1Cio da carpintaria no 
Brasil. Justificação para uma investigação sistemãtica" • 
il .• RH~ nQ 70. 1967, pp.521-535, il. O A. discute ini
cialmente o conceito de tecnicas antigas e modernas. A S! 
guir apresenta algumas caracter1sticas do of1cio da car
pintaria desde o in;cio da colonização do Brasil. Descreve 
algumas das ferramentas utilizadas. relata as tecnicase 
apresenta um 
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vários ramos da carpintaria. 

LOBO (Jose Huertas) - -As Origens da Agricu1tura-,RR, n9 
78, 1969, pp.285-311. O A. delineia o quadro do desenvol
vimento da agricultura do Neo1itico ao Imperio Romano. A
ponta as principais espeêies cultivadas, sua distribuição 
espacial e os instrumentos utilizados em vãrias áreas ge~ 
gráficas no correr do tempo. Considera, ainda, algumas t~ 
nicas de cultivo e sua difusão. 

MHLLER (Nice Lecocq) - MA Imprensa, o Incunãbu10 e a ema~ 
cipação do Livro Impresso·, RR, n9 8, 1951, pp.305-312. A 
A. ressalta o evolver material que atingiu, no seculo XV, 
a elaboração final da qual resultou a imprensa; realça, ! 
demais, o ambiente social e intelectual do seculo XV, fa
voráveis ã imprensa. Efetua, tambem, o inventário da base 
tecnica pre-existente, descreve.os metodos de impressão8,.!1 
teriores a Gutenberg e relata as inovações por ele intro
duzidas. Depois de analisar os metodos de confecção dos 
primeiros livros impressas -- os incunábu10s, verdadeiros 
ftmanuscritos impressos- ---, a A. evidencia o processo que 
levou ã emergência e dominio do livro impresso. 

PAULA (Euripedes Simões de) - "As Origens da Medicina. A 
Medicina no Antigo Egito·, RB, nQ 51, 1962,pp.13-48.Entre 
outros problemas referentes ao desenvolvimento da medici
na o A. relata as tecnicas utilizadas na cirurgia. Quanto 
ã pre-história, analisa as principais operações cirúrgi
cas detectadas nos fôsseis humanos --- trepanação, cauteri 
zação e T sincipita1 ---, com referência ao égito, consid! 
ra as tecnicas usuais de tratamento de diversas doenças, 
as prescrições relativas a disfunções ou enfermidades de 
vários órgãos, aparelhos e sistemas do corpo humano, as
sim como a cirurgia e farmacopeia. 

SALVADOR (Jose Gonçalves) - "Os transportes em São Paulo 
no periodo colonial (Subsidios para a história de São Pau 
10)-, RB, nQ 39. 1959. pp.81-141. O A. apresenta um exaus 
tivo estudo dos meios de transporte ---
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a1 -- empregados em são Paulo no perTodo colonial. Indica 
ainda. as princi,,.is rotas de que se serviam os paul istas. 
Procura de.onstr&r ~ae fatores geogrãficos. condições ec~ 
nômicas. ecolõg,i;c:~s e culturais influem grandemente nos 
meios de transPQr~ utilizados por determinada sociedade 
no caso particu:h.r'. ~ dos paul istas do periodo colonial. 

SIlVA-NIGRA. O.t.S. (Clemente Maria da) - -Artistas Colo 
niais Mineiros· •. Da u9 6. 1951. pp.411-419. Relação de 
artistas. mestres e oficiais mineiros. dos seculos XVIII 
e XIX. resPQnsãveiis por trabalhos de engenharia civil e 
reI igiosa e de ar·tes~aato de obras re1 igiosas na capi ta
nia e provincia ~ Riaas Gerais. O A. acrescenta breves 
dados informat~.ts ~os nomes arrolados por Edgard de Cer
queira Falcão e. ~.llquiaB da Terra do Ouro. 

SOUZA (T .0. Marcon:eles de) - -A Astronomia Nãutica na rpo
ca dos Descobri-.atos Maritimos (Ensaio Critico)·. RB# nQ 
41. 1960. pp.41-'1. O A., discordante das opiniões do co
mandante Avelino Teixeira da Mota -- expendidas no segun
do colóquio de histõria marltima (Paris. maio de 1957) e 
publicadas em 1951 ft: volume organizado por Michel Mo11at 
sob o tltul0 La N~. ---.sustenta que os técnicos medi
terrãneos (ge&oveses. catalães e venezianos) dos secu10s 
XIII e XIV partic:ilMram ativamente do desenvolvimento das 
marinhas ã vela peainsulares. São arroladas as tecnicas 
e instrumentos cOBhecidos dos navegantes do Mediterrâneo. 
Realça, ademais. que os nautas citados, em particular os 
genoveses. jã utilfzavam a astronomia niutica desde o se 
cu10 XIV. 

ZEMEllA (Mafa1da P.Q - -A introdução do bagaço de cana, 
como combustlve1. nos Engenhos de AçGcar Coloniais. Con
tribuição para o Estudo das tecnicas de produção. atraves 
da Histõria 40 Brasil-. RH# n9 13. 1953. pp.235-239. A A. 
baseada em ma.~scritos ineditos. relata a tentativa de 
introdução do uso do bagaço da cana como combustlve1 com
plementar ã lenha nos engenhos coloniais -- experiencia 
promovida pela Coroa em fins do secu10 
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sões regias fracassara~ porque nao se fizeram as necessá
rias adaptações nos eqoipa~entos então existentes. 

2. SU~lJ{RIOS: 

ALBUQUERQUE (Luis rlendonça de) - O Livro de Marinharia de 

André Pires. Introdução de Armando Cortesão, Lisboa, Jun
ta de Investigações do Ultramar, 1963, Agrupamento de Es
tudos de Cartografia Antiga. Secção de Coimbra, 1, 233 p. 
Sumãrio por Raquel Glezer. RH, nQ 73, 1968, pp.272-3. A 
obra editada trata-se de um dos raros livros sobre mari
nharia conhecidos. Nela estão contidos dados cosmogrãfi -
cos, solares. tãbuas de declinação, regimentos e roteiros 
de navegação que serviram para orientação dos marinheiros 
dos seculos XV e XVI. Messa edição. Luis Mendonça de Alb~ 

querque -- professor de caternãtica e astronomia -- anali
sa as informações presentes no livro de Andre Pires con -
tribuindo, assim, para uu melhor conhecimento das tecni -
cas empregadas no periodo das grandes navegações. 

ANDREONI (João Antônio. ou Andre João Antonil ou ainda A
nônimo Toscano) - Curtu~a e Opulêneia do Brasil (Coleção' 
"Roteiro do Brasil a

, volume 2), 8a.edição, intrbdução e 
vocabulário de Alice Piffer Canabrava, Companhia Editora 
Nacional, são Paulo, 1957. i1., 316 p. Sumário por Josuê 
Callender dos Reis, RH~ n9 69, 1967, pp.270-2. Obra que 
por si e pelo excelente prefácio efetuado por A.P.Canabr~ 
va, representa relevante contribuição ao entendimento de 
um periodo de extrema i~portância em nossa história. ou ~ 
ja, a transição da econonia ã base da produção açucareira 
para aquelõ na qual predo~inou a faina mineratõria. A o
bra de Antonil divide-se eM quatro partes. A primeira ve! 
sa, essencialmente, sobre a economia açucareira da qual e 
descrita a tecnica produtiva. A segunda trata do tabaco , 
desde a preparação do solo ate o transporte final. Na pa! 
te subsequente apresenta-se, de forma global, a economia 
mineira da epoca, da qual são realçados os aspectos têcnl 
cos e econômicos. Na ülti~a parte vem 
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como: pecuiria, pastos, transporte de bOladas, preço do 
solo, resumo das exportações do Brasil. Na introdução faz 
-se uma rigorosa apreciação critica de Antoni1, seu escri 
to e seu tempo; apresenta, ademais, um precioso glosirio, 
que facilita a leitura e interpretação da obra. 

BEHRENS (Hedwig) - Neehanicus Franz Dinnendahl (1775-182~ 

- Erbauer der ers~ •• Dampfmaschinen an der Ruhr, Koeln, 
Rheinisch-Westfaelisches Archiv, 1970, 579 p. Sumário por 
Pedro Moacir Campos. RB, nQ 89, 1972, pp.297-8. Trata-se 
de importante coletânea de documentos concernentes aos 
primórdios da industrialização alemã. são evidenciadas as 
repercussões, na Alemanha, das inovações tecnicas postas 
em pritica na Grã-Bretanha. Assinalam-se, ainda, os pio -
neiros da fndustrialização germãnica; e dado realce espe
cial a Franz Dinnend~hl que contribuiu amplamente para a 
introdução da maquinãria a vapor no Ruhr, bem como para a 
própria construção de mãquinas, cabendo a seu irmão Jo
hann, na mesma regiio. importantes inovações relativas 
aos processos metalúrgicos ji praticados na Grã-Bretanha. 

BERNARD (Jacques) - .avires et gen8 de .er a Bordeau: 

(vera 1400 ver. 1550), Paris, publicação da -[cole Prati
que des Hautes [tudes - Centre de Recherches Historiques, 
6e.section-, (Coleção -Ports, routes, trafics-), S.E. V. 
P.E.N., 3 volumes. 1440 p. Sumirio por Euripedes Simões 
de Paula. RH, n9 77. 1969, pp.239-240. Com base ea fon
tes inglesas e francesas a obra apresenta uma histõria -
centrada na região de Bordeaux -- das tecnicas navais e 
dos homens do mar nos seculos XV e XVI. Divide-se em tres 
partes: a primeira dedicada ã tecnica naval e seus pro
gressos, outro versa sobre os homens do mar -- armadores. 
mercadores, carpinteiros de marinha etc. --, a ultima tr! 
ta-se de apêndice do qual consta farta documentação rela
tiva ao problema estudado. 

BULGARElLI (Waldirio) - O Kiouta e as cooperativa8 inte

grais, 3a. edição revista e ampliada. são Paulo. Livraria 
Pioneira Editora, 1966. 109 p. Sumirio 
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RH, nQ 69, 1967, pp.29S-6. A partir de uma introdução hi! 
tõrica na qual são apresentadas as origens dos kibutz em 
Israel, revela-se a organização e práticas administrativ~ 
dos mesmos, que são colocados nos quadros da economia is
raelense e confrontados a outras formas de produção cole
tiva. 

CHEVAlIER (R.) et a1 - Photo interprétation et études d'u~ 

banisme, Paris, S.E.V.P.E.N., publicação da AEco1e Prati
que des Hautes ttudes. 6e. section-, (Coleção" Memoires 
des photos-interprétation"), 1966. Sumãrio por Eurlpedes 
Simões de Paula, RH, nQ 69, 1967, pp.294-S. Coletãnea de 
estudos que evidenciam a utilidade da foto-interpretação. 
R. Cheva1ier expõe a contribuição da fotografia aerea pa
ra o inventário do patrimônio monumental. D.Buisseret re
vela, entre outros problemas. o trabalho de fortificações 
das cidades do norte da França efetuado pelos engenheiros 
de Henrique IV. B.Dubrusson e A.Burger apresentam um met~ 
do para o estudo conjunto do tráfego e do complexo urban~ 
J.Corgnet e outros, a partir de dados arqueológicos e hi! 
tóricos, propõem um plano de construções para as futuras 
ampliações de Paris. 

CHR1STENSEN (Bodi1) e MART! (Samuel) - Brujerias y PapeL 

Precolombino, Ediciones Euroamericanas, Mexico, 1971, 88 
p., 25 ilust. Sumário por Jõnatas Batista Neto, RH,nQ 92, 

1972, pp.S87-8. Obra dividida em duas partes: a primeira, 
de autoria de Bodi1 Christensen, intitula-se Brujerias 

con Papel Indígena e a segunda, de Samue1 Marti, versa s~ 
bre o PapeL PrecoLombino. O primeiro autor descreve os ri 
tuais de feit1çaria (na localidade de San Pablito, situa
da na Sierra Madre Oriental) feitos com papel indigena e 
relata como ê preparado o papel, que se fabrica com a CO! 

tiça de determinadas árvores. Na segunda parte trata-se 
especificamente da utilizdção do papel entre os povos pre 
-colombianos do Mexico; registra-se, ainda, os centros de 
fabricação de papel. 

COORNAERT (tmile) e SAUZEAU (J.) - Lea Hommes au TravaiL, 
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(Coleção "La Joie de Connaltre"), Paris, Edição Bourre
lier, 1949, 19 vol •• 128 p. Sumário por J.Cruz Costa. RS. 
nQ 2, 1950. p.264. O livro resume o evolver das condições 
do trabalho humano, desde os tempos primitivos até os nos 
sos dias. r apresentada ainda, além de uma história do 
trabalho, uma serie de notas acerca do aparecimento dos 
diferentes instrumentos e das técnicas de que se têm ser
vido os homens. Destina-se aos estudantes do ensino secun 
dãrio e ao publico não especializado. 

FrVRIER (James G.) - Bistoire de Z'écriture. Payot,Paris, 
1948, 600 p. 135 figuras e 16 pranchas. Sumãrio por Edith 
Pimentel Pinto, RB. nQ 15, 1953, pp.223-5. A obra aprese~ 
ta o panorama das diversas escritas, desde seu nascimen
to até suas fases mais evoluidas. Indica-se a passagem de 
formas embrionárias para as fonéticas, passando-se pela 
escrita de idéias, a principio sintetica e, posteriormen
te, analitica. 

HIGOUNET (Charles) - La Grange de VauZerent. (Coleção~es 

Hommes et la terre"), publicação da u tco le Pratique des 
Hautes ttudes. 6e.section", S.E.V.P.E.N., 1965. Sumãrio 
por Euripedes Simões de Paula, RB. nQ 67, p.237. Monogra
fia sobre as atividades de uma unidade produtiva cister -
ciense do seculo XII ao XV. Os monges dessa Ordem impuse
ram àquela um assolamento trienal rigoroso e seu exemplo 
foi seguido pelas comunidades camponesas vizinhas. 

HOLANDA (Sergio Buarque de) - Caminhos e Fronteiras. Li
vraria Jose Olimpio Editora, Rio de Janeiro. 1957, 334 p. 
25 ilustrações fora do texto. Sumário por Maria Helena C. 
de Figueiredo Steiner, RB. n9 38, 1959, pp.48l-3, A obra 
divide-se em três partes: -Yndfos e Mamelucos·. ·Tecnicas 
Rurais· e ·0 Fio e a Teia·, Analisa-se a implantação de 
uma nova cultura em terras brasileiras, com realce para 
os aspectos tecnicos desse processo. Neste particular mos
tra-se como foram transferidas as tecnicas europeias para 
os indigenas e, 
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branco -- despreparado para o meio tão hostil com que se 
deparou no Novo Mundo. Destarte. assimila os conheciment~ 
dos autóctones referentes à caça. pesca e agricultura.Ta! 
bem. utilizaram-se. os colonizadores. dos metodos indíge
nas para construção de canoas e. em alguns aspectos. das 
técnicas concernentes à tecelagem do algodão. Caminhos • 

Fponteiras fundamenta-se em exaustiva pesquisa histórica 
e e fartamente ilustrada. constituindo-se em obra clássi
ca de nossa historiografia. 

LANE (Frederic C.) - Navires et Construteurs à Vênise pe~ 

dant - La Renaissance, Paris. S.E.V.P.E.N •• publicação da 
"tco1e Pratique des Hautes ttudes. 6e.section", ( Coleção 
"Oeuvres etrangires·), 1965. Sumiria por Eurfpedes Simões 
de Paula, RH, nQ 65, 1966, pp.249-50. Os navios de Veneza 
refletem os transtornos sobrevindos no domínio do comer
cio, pela guerra e tecnicas navais no fim da Idade Media, 
e no a1bor dos tempos modernos. Durante esse período o a! 
sena1 veneziano atingiu um nível de produção jamais alca~ 
çado e fez frente às exigências de uma produção em grande 
escala, pela invenção de uma cadeia de reunião de mate
riais, um grau elevado de estandardização de peças avul
sas, o trabalho mediante contrato no interior do arsenal 
e um controle administrativo considerável. 

LINDER (Kurt) - La Chasse Prêhistorique6 (Paléolithique -

Mésolithique - Néolithique - 1ge des Metau:}6 Payot. Pa -
ris. 1950, 480 p. 143 figuras e 24 pr.fora do texto. Sumá 
rio por Carlos Drumond, RB6 nQ 7, 1951. pp.228-9. A obra 
constitui uma análise da arte cinegetica desde os albores 
do chamado Paleolítico antigo ate o período do Ferro. Es
tuda-se a têcnica da caça, não segundo seu desenvolvimen
to cronológico. mas de acordo com os metodos particulares 
de perseguição que se regulavam segundo as característi
cas dos animais a serem caçados. O estudo da caça no pe -
riodo Neolítico e na idade dos metais (períOdO do Bronze 
e do Ferro) nos di uma visão das mudanças sofridas pela 
arte cinegetica desde o Pa1eo1itico antigo ate o períOdO 
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LOPES (Francisco Antônio) - Os Palácios de Vila Rica (Ou

ro Preto no ciclo do ouro), Belo Horizonte, 1955. 287 p. 
Sumãrio por J.Cruz Costa, RH. nQ 25, 1956. pp.277-8. Tra
balho ricamente documentado, sobre as técnicas de constru 
çio empregadas em Ouro Preto no perTodo de predomlnioda 
atividade aurlfera. 

MOLLAT (Michel) - Le Navire et l'Economie Maritime du XVe. 

au XVIIIe. siecle. (sob a direção de Michel Mo11at), S.E. 
V.P.E.N .• Paris, 1957, 139 p .• 16 pro Sumãrio por EurTpe
des Simões de Paula. RH. nQ 33. 1958. p. 249. Reunião de 
sete comunicações (colóquio de História MarTtima. Paris, 
1956) acompanhadas do texto integral das discussões que 
elas suscitaram. O objeto desses trabalhos foi a navega -
ção oceânica sob diferentes aspectos. Quanto às técnicas 
cabe realce aos estudos de Jacques Bernard e P.Gi11e. O 
primeiro trata da construção de navios em Bordéus no sec! 
10 XVI. o segundo autor --- engenheiro geral das constru -
ções navais ---, enfrenta o problema das tonelagens. 

NOGUEIRA (Eduardo) - Tallas prehispanicas en Madera, (di
toria1 Guarania. Mexico O.F., 1958, 80 p. mais 29 lâminas 
com reproduções de desenhos e fotografias. Sumário por 
Vivaldo W.F. Dag1ione, RH, nQ 51, 1962, pp.272-4. Na obra 
estuda-se o emprego da madeira pelos povos pre-hispânicos 
da América, com realce para aztecas e maias. Procura-se 
provar que os mesmos fizeram largo uso desse material na 
confecção de objetos de arte, de variada gama de utensf -
lios e na feitura de casas; contrariando. assim, a crença 
geral de que a madeira não era utilizada. A obra apresen
ta. ademais. observações relativas à arquitetura e as tec 
nicas de construções. 

VILAR (Pierre) - Le "Manual de la Companya Nova" de Gibral 

tara 1?09-1?23. Paris. 1962, S.E.V.P.E.N .• (Coleção -Affai 
res et gens d'affaires·), (cole Pratique des Hautes (tu
des. 6e. section, 243 p. Sumário por Eurlpedes Simões de 
Paula, RH. 54. 1963, p.543. Trata-se da edição comentada 
de um livro de contas catalão do inTcio 
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Pierre Vilar deu, tambem.um exemplo de publicação coment! 
da, o inventário-tipo das indicações tecnicas e das suge! 
tões gerais que podem ser extraidas desse gênero de docu
mentos ninvoluntários" e "objetivos". As indicações tecn! 
cas referem-se ao Funcionamento prãtico de uma dessas·Co~ 

panhias· que formam o quadro clãssico da atividade econô
mica mediterrânea entre os seculos XII e XIX. Nessa obra 
pOde-se apreciar tambem o vocabulãrio e a tecnica das OP! 
rações, as mais diversas e caracteristicas. desenvolvidas 
pela companhia, as mercadorias trocadas, os navios utili
zados, a incidência do curso de transporte e do fisco,in
formações metrológicas e a moeda. Reconstitui-se. a par
tir do "Manual n• o "Grande livro· da Companhia e seus 
três balanços. o que nos permite julgar. na data do docu
mento, o estado e a utilização da tecnica contãbil. 

• * 

* 
INTERVENÇ~O 

Da Profa.AZiee Piffer Canabrava (da Universidade de São 
Paulo) 

Pergunta: 

"A que atribuem os autores da comunicação ao desinte~ 
resse dos historiadores pelos problemas de tecnica. como 
se verifica nos cem números publicados da Revista d6 His
tória?· 

* * 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES FRANCISCO VIOAl lUNA E 
DEL NERO DA COSTA. 
Responderam: 
A Profa.AZiee Piffer Canabrava: 

IRACI 

"Evidentemente o desinteresse apontado não exprime u
ma posição da Revista de História. trata-se de postura do 
corpo de historiadores brasileiros. Como 
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prias condições em que se deu a estruturação da economia 
brasileira. Lembramos ademais. que a introdução de novas 
técnicas e o prõprio desenvolvimento das mesmas. não teria 
ocorrido, entre nõs. de forma contrnua, muito pelo contr! 
rio, parece-nos que tais mudanças dão-se intermitentemen
te. Estes momentos têm despertado. eventualmente. a preo
cupação dos historiadores pela temãtica em foco·. 

NOTAS 

(I) PAULA (E.Slmões de), "O Nosso Programa", Revista de 
História~ vol.l, n~ 1, janeiro-março, 1950, p.1. 

(2) I dem, Ibidem. 

(3) Idem, p.2. 

(~) A este respeito, lê-se no número jubilar da Revista 
de História: "As raízes do periódico podem ser encon
trados no contexto da fundação da Universidade de 
São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le
tras. Insere-se na história cultural do paTs, na con
tr;buição dos mestres europeus para o desenvolvimento 
cientTflco, com a sua grande contribuição para a mo
derna historiografia brasileira. Foi Fernand Paul Brau 
dei que,'na hora certa, soprou ao homem certo', ã 
idéia de uma Revista, nos moldes de Les Annales, aber 
ta ã história em suas múlt(pfas abordagens e com o a~ 
poio permanente de especialistas estrangeiros". RODRI 
GUES (Maria Regina da Cunha), "Uma explica~ão", in Re 
vi8ta de História, número jubilar bis (103), vo1.LII-; 
tomo I. 
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