
RESENHA BIBLIOGRÁFICA 

L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE — PROBLÊMES GÉNÉRAUX ET ME-
THODES, in Cahiers Pédagogiques Ns. 65 e 66 (janvier, février 1967) . 
S.E.V.P.E.N., 13, rue du Four, Paris (6e). 

O maior contingente de leitores da Revista de História é constituido por 
professôres universitários ou secundários de História ou disciplinas afins. Portanto, 
seu interêsse por questões pedagógicas não é menor que pelos problemas da pes-
quisa histórica. A publicação recent2 (N 9  69, janeiro-março de 1967) de um se-
minário sôbre O Inimigo do Povo de Ibsen, realizado no 3 9  ano clássico do Colégio 
de Aplicação, revela êsse interêsse da Revista e de seus leitores e sugere o papel 
importante que ela poderia desempenhar como divulgadora das tentativas de re-
novação do ensino de história no curso secundário. 

E' essa a função que os Cahiers Pédagogiques (lançados em 1946, no Centro 
Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres) pretendem exercer. O problema 
da educação de crianças e adolescentes, de 10 a 18 anos, é o seu tema fundamental 
e, por isso, embora redigidos por professôres e a êstes dirigidos, acolhem a cola-
boração de pais e estudantes. A revista é mensal e cada número é composto por 
artigos a respeito de um aspecto do _.problema educacional — o trabalho dirigido, 
a disciplina, o fracasso na escola, a educação sexual, o ensino da arte, o ensino do 
latim, teatro e ensino, etc. 

Os números 65 e 66 dos Cahiers interessam diretamente os professôres de 
História. Foram preparados durante 1966, através da difusão entre professôres de 
tôda a França, de um questionário sôbre o ensino da História. Tanto as questões 
de professôres de Ciências, Literatura, História e Geografia, quanto a quantidade 
de respostas obtidas demonstraram tanto a importância do problema proposto como 
uma atitude muito favorável à transformação intrínseca do ensino de História, em 
muitos de seus aspectos. O resultado foi a publicação de dois números, em vez de um, 
dedicados ao mesmo problema. No N9  65 estão reunidas as colaborações de 
professôres universitários, inspetores, professôres de liceus e escolas técnicas sôbre 
o ensino da história, seus objetivos e programas escolares, a situação e as prefe-
rências dos alunos, a iniciação artística, o ensino de História da Ciência, as con-
tribuições da literatura e o problema da síntese na educação moderna. No N 9  66 
são examinados os métodos de ensino da História não apenas por professôres de 
História, Letras, Geografia e Biologia, mas também por uma animadora de tele-
visão educativa, por chefes de documentação e arquivos e por um pediatra que 
escreve em sua condição de pai de alunos. Neste número, além de uma análise 
feita sob múltiplas perspectivas, da utilização do documento na sala de aula, foram 
publicados artigos sôbre técnicas audio-visuais, história local e arquivos. São 
também examinados os manuais, a utilização do caderno, os tipos de aula, a co-
ordenação com outras matérias, o problema do presente, o contrôle do ensino e a 
formação dos professôres. 

(*) . — Solicitamos dos Srs. Autores e Editôres o envio de suas publicações pala 
a competente resenha bibliográfica (Nota da Redação) . 
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Não é de esperar que os professôres brasileiros, possam adaptar diretamente a 
experiência dos franceses, tão rica quanto controvertida. O simples manuseio das 
revistas revela,_ através dos anúncios, todo um universo educacional diverso do 
brasileiro: publicações mensais que provêm os professôres da documentação peda-
gógica de História e Geografia; um Instituto Pedagógico Nacional que conta com 
várias séries de diapositivos sôbre os diferentes períodos históricos; coleções de 
documentos próprios para a utilização na sala de aula, organizados de acôrdo com 
a complexidade do conteúdo e os diferentes temas. E para distanciar comple-
tamente o ensino de um país do outro, encontram-se referências à quantidade 
de livros para os alunos e à dificuldade de selecioná-los, vem como ao luxo de sua 
apresentação gráfica e ao excesso de recursos visuais que preocupam mais os edi-
tôres que o conteúdo. 

No entanto, os reflexos inevitáveis da situação econômica e cultural dos dois 
países em suas condições educacionais não impedem que alguns dos problemas e 
experiências dos professôres franceses esclareçam situações já observadas por edu-
cadores brasileiros e sugiram caminhos a ser tentados ou adaptados às nossas 
condições escolares. E' o caso da necessidade de pesquisar o vocabulário das 
crianças e adolescentes, a fim de poder organizar livros didáticos adequados; a 
necessidade de pesquisar as preferências dos alunos, segundo a idade e o sexo ; a 
necessidade de integração dos esforços dos professôres de História dos três níveis 
— superior, secundário e primário — para a renovação do ensino e dos livros 
didáticos; a necessidade de cooperação entre especialistas de diferentes disciplinas 
para chegar a um ensino integrado e menos artificial. 

Observe-se que no nível da escola superior, a Sociedade de Estudos Históricos 
te.m procurado proporcionar a seus associados conferências realizadas por espe-
cialistas das outras Ciências do Homem, e o Instituto de Estudos Brasileiros 
procura coordenar os trabalhos de historiadores, etnógrafos, artistas, geógrafos e 
sociólogos. No nível da escola secundária, as escolas vocacionais e algumas das 
experimentais têm utilizado o ensino integrado, em que o conhecimento do am-
biente pelos alunos, é orientado pela colaboração dos diversos professôres — de 
História, Geografia, Ciências, Português. Essas tentativas exprimem a necessi-
dade de procurar novos caminhos para o ensino, mas ainda não houve o tempo 
necessário para ser possível conhecer e comparar seus resultados, nem se conta 
ainda com descrições da prática dos novos métodos e dos problemas que êles 
propõem. 

MIRIAM LIFCHITZ MOREIRA LEITE 

RECUEIL DES TRAVAUX HISTORIQUES DE FERDINAND LOT. Tome pre-
mier. Coleção "Hautes Études Médievales et Modernes". Centre de 
Recherches d'Histoire et de Philologie de la IVe Section de l'École Pra-
tique des Hautes Études. Prefácio de Ch. Samaran e biografia por I. 
Vildé-Lot e M. Mahn-Lot. Publicado com o concurso do Centre Na- 



- 269 - 

tional de la Recherche Scientifique. Genebra, Librairie Droz e Paris, 
Librairie Minard. In-89, XVIII -I- 780 pp. 

A École Pratique des Hautes Études (IVe section), que serviu de local ao 
seminário de Ferdinand Lot, resolveu por à disposição dos historiadores os nu-
merosos trabalhos do grande medievalista francês dispersos nas revistas e em 
publicações diversas e que se extendem por 60 anos de pesquisa erudita. 

Como o seu título indica, o presente Recueil retoma os trabalhos de ca-
ráter histórico de Ferdinand Lot, com exclusão dos estudos sôbre a história lite-
rária da Idade Média. 

I tomo inicia-se com a sua biografia por Ch. E. Perrin, que foi discípulo 
e familiar do Mestre durante numerosos anos: viu pessoalmente como se elabo-
rava uma imensa obra — que nada perdeu do seu vigor e da sua originalidade —
tomando contacto não sómente com a personalidade do sábio, mas com a sua 
figura impar de homem. Vem em seguida um texto inédito de Ferdinand Lot que, 
sob a forma familiar de uma alocução, constitui uma verdadeira autobiografia 
científica. Enfim, uma ampla bibliografia, cuja classificação metódica mostra as 
diferentes direções da pesquisa do historiador, acompanhada de um "quadro cro-
nológico da sua obra e de um levantamento dos trabalhos ainda inéditos. 

Recueil des travaux... própriamente dito está representado no I tomo por 
duas secções: 1. — Grandes problemas históricos. — 2. — Estudos críticos e 
fontes. 

Na primeira, encontrar-se-á estudos sôbre o nascimento do sentimento na-
cional, sôbre a formação da nação francesa, sôbre o Império carolíngio, a feuda-
lidade, etc., assim como a memória que ficou famosa, intitulada: "Em que época 
deixou-se de falar o latim ?" 

A segunda secção aborda, de um lado os estudos sôbre a historiografia 
francesa da Idade Média, desde a época merovíngia até o século XI; de outro 
lado as pesquisas relativas à conquista da Grã-Bretanha pelos anglo-saxões (se-
gundo a Historia Brittonum atribuida a Nênio e o De excid; ,  Of. conquestu Britta-
niae de Gildas) . 

Os tornos a aparecer (provàvelmente dois) reagruparào todos os artigos de 
Ferdinand Lot, e as suas principais resenhas, sob os seguintes títulos: 

Império Romano e o estabelecimento dos bárbaros; Estudos merovíngios; 
Através da história carolíngia ; O reinado de Carlos-o-Calvo; As invasões escan-
dinavas; Formação da França feudal; O Reino da França, instituições e socieda-
de; Problemas de geografia histórica ; Povoamento e Onomástica ; Demografia ur-
bana e rural; O regime das terras. 

E. S. P. 

WOLFF (Philippe) (sob a direção de ) . — Histoire du Languedoc. Toulouse. 
Privat Editéur. 540 pp. 1967. NF. 69,20. 

A presente obra, com a cclaboração dos Srs. Louis-René Nougier, Hubert 
Gallet de Santerre, Emmanuel Le Roy Ladurie, Louis Dermigny, Jean Sentou, 
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Roger Brunet foi dirigida por Philippe Wolff, professor da Universidade de 
Toulouse. 

Está o volume dividido em 14 capítulos, abrangendo a totalidade de evolução 
do Languedoc, desde o seu povoamento pré-histórico até os novos tampos do XX 
século. Os capítulos estão assim distribuidos. 

I. — Os primeiros homens: até o VIII século antes de Cristo, vendo-se a 
sucessão dos traços dos caçadores e dos coletores, depois dos pastores e cultivadores 
cada vez mais numerosos — tal qual podemos reconstituir pelos trabalhos dos 
pré-historiadores do Languedoc, que sempre estiveram na vanguarda da Pré-his-
tória, sobretudo pelo resultado das últimas escavações. 

— De Marselha a Narbona: Trata da colonização grega centralizada em 
Marselha, mas que atinge também a região do Languedoc; depois trata da con-
quista romana, e da fundação de Narbona, que se transformou na capital da região 
até a época de Cristo. 

— A marca romana: Como seria a vida nesse período? Como se pode 
reconstituir as villa romanas? O capítulo põe em evidência tudo o que o Languedoc 
conservou dessa época decisiva para a sua formação. Mostra também o declínio 
da civilização romana até a chegada dos árabes (início do VIII século) . 

— O Meio -Dia franco e senhorial: Que papel toriam desempenhado os 
Árabes no Languedoc? Como foi provocada a intervenção dos Carolíngios? Que 
mudanças foram introduzidas? No que se transformou a região durante êsses 
séculos perturbados e obscuros? Quando nasceu a langue d'oc? 

— O desabrochar do Languedoc (XI -XII séculos): Capítulo evidentemente 
muito importante, com o desenvolvimento da langue d'oc, da poesia dos trouba-
dours, das obras primas da arte romana, de renascimento das cidades e dos con-
sulados — mas também das causas da fraqueza que se manifestam e anunciam o 
drama futuro. Aumento da heresia. 

— O Languedoc real (XIII e 1 4  metade do século XIV): descrição da 
Cruzada albigense. As novas instituições (Inquisição; Ordens Mendicantes, admi-
nistração real) serão estudadas neste capítulo, assim como as condições da inte-
gração da região na unidade francesa. 

— A provação dos tempos (até o fim do século XV): com a Peste Negra, 
a Guerra dos Cem Anos, é um período de provação ou de desgraças, durante o 
qual se afirma o lealismo monárquico do Languedoc. 

R. — O Renascimento (século XVI): estudado sob as formas literárias e 
artísticas, mas também com o desenvolvimento econômico e as novas instituições 
(Parlamento de Toulouse), que se transformam no seu sustentáculo. A partir 
dêste capítulo, os testemunhos deixados pelos viajantes são 'cada vez mais invocados. 

— A guerra civil (fim do XVI -início do século XVII): descrição das 
guerras de religião, da crise de autoridade, suas conseqüências para a região. 
Comparação entre a carta geográfica do protestantismo e a carta geográfica do 
catarismo. 

— A estabilização (meados do século XVII): O século XVII é uma das 
épocas cujas recentes pesquisas históricas deram um sentido mais real. De qual-
quer maneira o período é visto através de Luís XIV e Versalhes. Como seria 
êsse século no Languedoc, longe do Rei-Sol e do poder? 

— Da Revogação à Revolução (de 1685 a 1789): Qual foi a conseqüência 
da Revogação do Edito de Nantes? Quais foram, durante êsse período perturbado, 



- 271 - 

os elementos de progresso, e os fatôres do declínio? O século XVIII do Languedoc, 
suas cidades, seus homens. 

— Revolução e Contra -Revolução (de 1789 a 1848): Período que marca, 
a favor da Revolução Francesa, a reabertura de muitas lutas antigas; que há de 
nôvo? Quais foram os principais resultados do conflito, no Languedoc, onde as 
tomadas de posição em relação à Revolução foram muito diversas? 

— Mutações e crises do século XIX. 
— Os Tempos Novos (século XX): Êste e o anterior serão talvez os dois 

capítulos mais originais, onde a narração histórica se combina com a análise 
econômica, geográfica, sociológica, para explicar as dificuldades do Languedoc, 
examinar a fundo a evolução das mentalidades, compreender seus problemas e as 
tomadas de posição atuais. 

E. S. P. 

* 

RUELLE (Pierre). — L'Ornement des Dames (Ornatus mulierum). Presses Uni-
versitaires de Bruxelles. Bruxelles. Travaux de la Faculté de Philosophie 
Pt Lettres de l'Université Libre de Bruxelles. 

Êsse texto anglo-normando do XIII século, que por um cuidado especial foi 
provido de um título latino, parece, como tudo o indica, a mais antiga coleção 
de receitas médicas para o tratamento do rosto. Como combater as rugas e man-
chas da pele, como tingir os cabelos, como preparar uma pintura, eis o que diz 
muito gravemente um patrício do XIII século versado no ensino da medicina de 
Salerno e dos árabes. 

O assunto tratado é daqueles que não interessam apenas os filólogos. Para 
cs leitores — e leitoras — além do texto medieval foi feita uma tradução em 
francês moderno, o mais próximo possível do original, para que não se perder o 
sabor das cousas curiosas. 

A edição do texto consagrado "aos cuidados da beleza" nos mostra um do-
cumento contemporâneo de São Luís e indica que êsse mister não era uma 
ocunação futil. O antepassado dos nossos atuais especialistas em beleza feminina 
procurava encontrar êle próprio todos os ingredientes das estranhas preparações, 
das quais algumas, sem dúvida, deveriam ser perigosas para a epiderme dos seus 
clientes. Sua arte, é a arte do médico exercida num domínio particular. O 
Ornatus mulierum anglo-normando interessa à história da medicina e à história 
dos costumes. Traz também uma contribuição, não neglicenciável, para a história 
do vocabulário, pois muitas das palavras que aí figuram deveriam ser estranhas nos 
textos contemporâneos, que só se tornaram conhecidos nos posteriores. 

E. S. P. 
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ALBUQUERQUE (Luís Mendonça de ) . — O Livro de Marinharia de André 
Pires. Introdução de Armando Cortesão. Lisboa, Junta de Investigações 
do Ultramar, 1963. Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga, 
Secção de Coimbra, 1. 233 pp. 

editor, Luís Mendonça de Albuquerque, professor de matemática e astro-
nomia da Universidade de Coimbra, é uma das maiores autoridades na história 
da ciência naútica. 

A obra ora editada é um dos raros livros de marinharia conhecidos. Livro 
de marinharia é o nome dado a livros escritos ou compilados por pilotos portu-
guêses, na primeira metade do século XVI, contendo dados cosmográficos, solares, 
tábuas de declinação, regimentos e roteiros de navegação, destinados a pilotos, fa-
cilitando assim sua tarefa e dando-lhes alguma orientação. 

Livro de Marinharia de André Pires é o terceiro, cronológicamente, dos ra-
ros cinco livros conhecidos, datando sua compilação do segundo quartel do século 
XVI, embora possua alguns dados do século XV, a maior parte dos textos que o 
compõe localizam-se entre 1500 e 1520. 

A obra está no códice 44 430 (Ms Portugais, 40) da Biblioteca Nacional de 
Paris, sendo o primeiro manuscrito e possuindo 37 fôlhas. Era desconhecido até 
1831, quando o Dr. A. N. Carvalho descobriu-o, conforme consta em anotação 
na fôlha inicial; foi citado pela primeira vez em 1840 pelo Visconde de Santarém 
e foi parcialmente estudado por outros estudiosos, como Francisco Adolfo de 
Varnhagen em 1858, J. Denucé em 1911, Jaime Cortesão em 1932, A. Fontoura 
da Costa em 1933 e Teixeira da Mota em 1960. Esta é a primeira edição total da 
obra. 

conteúdo do livro é o seguinte: dois grupos de tábuas solares quatrienais, 
com instruções para o seu uso ; três regimentos diferentes para determinação de 
latitude por observação meridiana do sol; dois regimentos da estrêla Polar; regi-
mento da Cruz do Sul (Cruzeiro do Sul) ; regimento da estrêla do Sul; dois re-
gimentos de graus, com comentários na extensão do grau do meridiano ; cópia 
com variantes, do Tratado da Agulha de Marear de João de Lisboa; dados nú-
mericos para o curso do Sol no Zodíaco; listas das latitudes em "isbas" (pole-
gadas) tomadas com Kamal, de Ras el Hadd ao Cabo Guardafui, em 12 lugares, 
com explicação de como adaptar as cartas em "isbas" árabes à técnica de navega-
ção com cartas graduadas; perguntas e respostas de cosmografia elementar; ro-
teiro de Portugal à Índia (incompleto) ; roteiro do Mar Vermelho, primitivo e 
breve e regras para determinar os dias de lua e festas móveis da Igreja pela mão. 

A edição divide-se em duas partes: a primeira, um estudo crítico dos dados 
contidos no livro, confrontados com outros conhecidos, procurando ver as va-
riações e os erros do copista. Além da confrontação de textos, o autor refêz cuida-
dosamente os cálculos astronômicos, procurando determinar os anos em que as 
tábuas solares poderiam ter sido úteis, chegando à conclusão que desde o século 
XV os navegantes portuguêses guiavam-se por elas, e que o primeiro grupo delas, 
de 1493-1496, 1497-1500, 1501-1504 poderiam ter sido calculadas para a viagem 
de Vasco da Gama à índia. 

A segunda é a edição modernizada do livro de marinharia, ilustrada e farta-
mente comentada, sendo anotados os erros do copista e as variações das obras 
conhecidas, permitindo uma visão ampla da obra no seu tempo. Possui também 
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uma bibliografia de alto nível, um índice onomástico muito bem feito e índice 
geral. 

A edição do Livro de Marinharia de André.Pires é uma obra obrigatória para 
o estudioso das navegações portuguêsas, tanto pela edição cuidada do texto, 
como pelas contribuições ao conhecimento da técnica de navegação empregada 
na época. 

RAQUEL GLEZER 

* 

MOUSNIER (Roland) . — Fureurs paysannes. Les paysans dans les révoltes du 
XVIIe siècle (France, Russie, Chine). Coleção "Les grandes vagues révo-
lutionnaires. Paris. Calman-Lévy. 354 pp. 

O século XVII foi um grande século de revoltas e revoluções, que surgiram 
em quase tôdas as partes do globo. Grupos sociais delas participaram, mas os 
camponeses desempenharam um papel importante. O autor deixou de lado, pro-
positadamente, as revoluções da Inglaterra que devem ser estudadas comparativa-
mente com a Fronda francesa, em outro volume dessa coleção. O autor de 
Fureurs paysannes procurou analisar alguns movimentos típicos, em França, na 
Rússia e na China. Esses movimentos, na França e na China, não tiveram por 
finalidade uma transformação profunda da sociedade, mas uma volta à sociedade 
tradicional. Tiveram como fim secundário, a melhoria da situação das camadas 
humildes numa sociedade de conjunto, em que os camponeses aceitaram as estruturas 
tradicionais. Na Rússia, ao contrário, os camponeses tentaram, sobretudo no tem-
po de Stenka Razine, destruir a obra de um Estado que imobilizara tôda a so-
ciedade em quadros cada vez mais rígidos, numa sociedade de Ordens, organizada 
artificialmente para o serviço do Estado, e onde se condenava os camponeses à 
servidão. Por tôda a parte, sob formas diversas, parece que foi o desenvolvimento 
do Estado moderno, inovador, centralizado e unificador, a redução da mobilidade 
social, e da esperança social, o sentimento de frustação entre os homens partici-
pando cada vez menos em seu destino, a causa profunda dos movimentos cam-
poneses. 

E. S. P. 

* 

HAUSER (Henri) . — La snodernité du XVIe siècle. Cahiers des Annales Publiés 
avec le concours du Centre National de Recherche Scientifique. Librairie 
Armand Colin. Paris, 1963, 133 páginas, formato 0,15 x 0,23, fotografias 
do autor e nota manuscrita. Prefácio de Fernand Braudel. Presses Uni-
versitaires de France. • 

Tôda publicação do Centre National de Recherche Scientifique, d'spensa apre-
sentação, especialmente quando prefaciada por Fernand Braudel, tal sua hones- 
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tidade intelectual e forma erudita de pensar, como tem demonstrado em seus tra-
balhos publicados na revista Annales, órgão dos mais conceituados nas lides his-
tóricas, fundada em 1929 por Lucien Febvre e Marc Bloch, e que ainda hoje 
mantém a mesma linha de conduta científica. 

E' dividida em duas partes: De la modernité du XVIe siècle e Les débuts du 
Capitalisme. 

Henri Hauser, in La modernité du XVIe siècle, inicia seu trabalho situando o 
século XVI como o período que se abre com a descoberta da América em 1492 e 
as guerras da Itália em 1494, fechando-se entre a morte de Isabel e a de Henrique 

Trata-se de um século bastante distante de nós no tempo, entretanto, temos 
a impressão de que está bem vizinho, na realidade mais vizinho até do que as 
éras que se seguiram. E termina dizendo que Burckart demonstrou como o Re-
nascimento Italiano, antecipou-se aos demais "renascimentos", como começou a 
descoberta da natureza em duas ou três direções: a da Terra, que repentinamente, 
expandiu-se na senda dos navegadores, a da Natureza física, e finalmente, o co-
nhecimento do Homem. 

Henri Hauser a divide em cinco partes: 
— La révolution intellectuelle — onde nos mostra a volta à natureza, mas 

tal qual a viram e interpretaram os antigos. O século XVI afigura-se nos, pri-
meiramente, voltado menos para o futuro do que para o passado, dois passados 
que lhe afiguram igualmente vulneráveis, a Antigüidade pagã e a Antigüidade 
judeu-cristã, a Ilíada e o Envangelho. Renascimento e Reforma são de início 
dois movimentos paralelos, no mesmo sentido, um para reencontrar o humanismo 
antigo sob as glosas de realidade, e o outro para restituir o Cristianismo primi-
tivo em sua pureza. Onde seriamos tentados a ver uma revolução, na realidade, 
houve duas revoluções. 

Finda a revolução intelectual, dizendo que são as serventias do espírito. No 
entanto, elas não saberiam impedir-nos de reconhecer que, com o século XVI a 
palavra ciência muda de sentido: cessa de designar uma tradição, um tesouro que 
se transmite, para designar o conhecimento daquilo que é conhecimento que se 
adquire olhando as coisas. 

"Et cela est une révolution". 
— La révolution religieuse. Ao lado de um nôvo conceito de ciência, o 

século XVI traz uma nova concepção de crença. Através de tôdas as diferenças 
de seitas, acima das lutas religiosas e podemos dizer, mesmo na velha Igreja, im-
põe-se um princípio: o da "autonomie de la conscience". Sem deixar de ser um 
fenômeno social, pois que une em um só corpo os adeptos de uma mesma fé, a 
religião torna-se um fenômeno individual, o tesouro do "croyant". 

Ao terminar o capítulo, diz o autor: "Saint-Beuve, comparou o século de 
Luís XIV a um esplêndido e harmonioso edifício, construido, porém, sôbre uma 
ponte; e todos os arcos são oprimidos pelas águas turbulentas de uma corrente 
irresistível. 

— La révolution morde. Num tempo quando a religião dominava tôdas 
as coisas, seria impossível que uma revolução religiosa não fôsse suficiente para 
transformar as bases mesmo da moral. 

Finda-o mostrando: "Un professeur du XVIe siècle, qui ressemble beaucoup 
moins à un Budé ou à un Erasme qu'à un Buffon, à un Darwin ou à un Spencer. 
Laissons Spencer, que notre temps neplace pent-être plus aussi haut, et retenous 
les autres". 
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— La politique novelle. Sob tal rótulo, o autor denuncia que "quatro 
grandes feitos marcam, o fim do século XV e o início do XVI, a abertura duma 
nova política européia: 1 9 ) a formação dos Estados Modernos, e a aparição da 
idéia de nacionalidade; 2 9) a elaboração de idéia democrática; 3 9 ) secularização 
da política; 49 ) transformação das relações internacionais. 

Termina o capítulo fazendo desfilar os sistemas políticos desde a "vieille et 
défunde république chrétienne" até "le grand projet de Sully" ao tempo de 
Henrique IV. 

— Un nouvelle économie. No fim do século XV e durante a primeira 
metade do XVI se desenvolve efetivamente uma revolução econômica duma am-
plitude sem precedentes. 

Expõe e conceitua Ashley, Marx, Pirene, Cecil, Colbert, no aspecto econômico 
e dentro do "individualismo". 

Finaliza demonstrando que com os Stuarts, como Luís XIII, vai se iniciar 
uma reação, que funcionará mais como um fator de equilíbrio do que de entrave. 

Conclusão: De qualquer lado que se olhe o século XVI aparece-nos então 
como uma prefiguração ao nosso tempo. E quantos trarão uma máscara entre os 
grandes espíritos que, mesclados de imprevidentes e temerários, transmitirão às 
gerações a chama da Renascença? 

Na segunda parte, Les débuts du capitalisme, o autor divide em dois topícos 
distintos: As origens do capitalismo moderno em França e As idéias econômicas 
de Calvino. 

Assim temos,: 
Introdução. O autor nos dá uma definição de capitalismo moderno, tecendo 

comentários críticos e históricos das teorias socialistas. Termina acrescentando: 
"E' necessário então buscar as origens do nosso capitalismo na época do pleno 
desenvolvimento do sistema das comunidades de ofício, sistema que o Capitalis-
mo tinha por obrigação destruir". O tópico é dividido em três capítulos, a saber: 

— O maquinismo e a divisão do trabalho. O império romano nos legou os 
moinhos à água e a vento e é bem possível que tais máquinas, tenham mostrado 
a necessidade da divisão do trabalho. Denuncia a passagem do século XIII para 
o XV como o primeiro progresso da indústria mecânica. Finalizando diz que 
pouco a pouco o capital foi se concentrando nas mãos dos chefes de indústria, a 
partir do longínqüos dias do século XIII. 

— A concentração do capital. Parece a priori, que o aperfeiçoamento da 
ferramenta e a divisão do trabalho precedeu a concentração do capital. A pri-
meira aparição do capital, isto é, duma riqueza que produziu a seu possuidor uma 
renda independentemente de seu trabalho, precedeu e não seguido da primeira 
aparição da divisão do trabalho. E' a função capitalista que cria a manufatura. 
Após estudar a formação do capital como instrumento de produção, Hauser se 
propõe a estudar a história do capital e do trabalho separadamente. 

— Os conflitos entre o capital e o trabalho. No interior da comunidade 
juramentada e durante a idade de ouro do Regime corporativo, pode-se admitir 
sem completa certeza que as relações entre capitalismo e trabalho eram admitidas 
dentro de uma certa cordialidade. Patrões e empregados viviam juntos sob o 
empenho da produção... 
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Conclusão. 

A conclusão que chegamos ao sair do tríplice estudo é a seguinte: se a revo-
lução individualista e a revolução industrial do fim do século XVIII precipitou a 
chegada do regime capitalista, ambas revoluções não criaram êste sistema. Já 
existia antes dias com tríplice caráter : 

— Tendência a dividir cada vez mais perfeita do trabalho e o emprego 
da máquina ; 

— Concentração crescente de capitais, dos intrumentos de trabalho nas 
mãos dos "Capitaines d'industrie" ;  

— Criação de duas classes antagônicas, animadas de paixões hostis e cujos 
interêsses estão cada vez mais em desacôrdo . 

As idéias econômicas de Calvino. 

O autor inicia a última parte da obra perguntando : 
Em que medida as idéias de Calvino têm influência sôbre a evolução do ca-

pitalismo moderno ? W. Ashley diz que a carta de Calvino sôbre a usura, datada 
de 1545, representa um ;`point tournant" na história do pensamento europeu ? 

Que idéia através dêstes textos múltiplos e variados, podemos fazer de sua 
doutrina ? 

Calvino pela natureza vigorosa de seu espírito e pela educação completa e 
variada que recebeu, é, não nos esqueçamos um humanista imbuido de filosofia, 
um jurista familiarizado com o direito romano, sendo a um só tempo teólogo e 
moralista. 

E' sob estes pontos de vista que se coloca para estudar o probl:ma que mais 
o interessa. 

Ele prestou outro serviço ainda. Fazendo descer a legislação do céu para a 
terra — passando esta legislação da esfera do Direito Canônico para o Direito 
Civil — Calvino estimulou o magistrado a aquilo que havia tentado Henrique 
VIII e a República de Genebra, o que havia preconizado a Discipline: saber esta-
belecer uma taxa máxima de juro acima da qual o emprestador se tornaria um 
usurário. A laicização do juri tinha também por fim limitar na. prática a taxa de 
juro, de estabelecer urna distinção entre o juro razoável e aquêle que em nossa 
linguagem moderna chamamos de usura. 

De fato, nas sociedades calvinistas o juro é permitido, foram desde logo so-
ciedades nas quais o dinheiro custava menos caro que naquelas onde a usura era 
proibida. A lei, sancionava alí as necessidades econômicas, em lugar de as con-
trariar estava nelas menos sujeito a violação. E' o explica o desenvolvimento do 
crédito em países como a Holanda ou Genebra. Esse sucesso foi Calvino que sem 
o saber tornou possível. 

Em matéria política, a teocracia genebrina, tipo de um govêrno forte, devia 
em virtude de sua lógica interna, levar de bom ou mau grado à democracia re-
publicana, os Gueux e os Insurgensts. Paralelamente, no terreno econômico, 
Calvino provocou uma revolução que êle nem quiz nem previu, mas que surgiu 
de sua dialética. 

JOSUÉ CALLANDER DOS REIS 

* * 
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MOUSNIER (Roland) . — Lettres et mémoires adressés au Chancelier Séguier 
(1633-1649). Paris, P . U. F . , 1964.   Publications de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de Paris, Série "Textes et Documente", tomes VI et 
VII. Travaux du Centre de Recherches sur la Civilisation de l'Europe 
Moderne, fascicule 2 (1) et 2 (2) . 1282 p. 

Esta obra é uma edição das cartas enviadas à Pierre Séguier, guarda dos selos 
da França de 28 de fevereiro de 1633 a dezembro de 1635, depois chanceler' da 
França de 19 de dezembro de 1635 até 28 de janeiro de 1672, data de sua morte. 
Pierre Séguier colecionou durante sua vida pública obras impressas e manuscritas, 
entre as quais as que recebia no exercício de seus cargos, formando um acêrvo 
documental extremamente importante para o conhecimento e compreensão de 
uma época vital para a história da França moderna. 

Esse acêrvo tem uma história bastante atribulada, estando disperso, ao que 
se sabe atualmente, entre a Biblioteca Nacional de Paris, Biblioteca do Instituto 
de França (fundo Godefroy) , Biblioteca do Senado de França, Biblioteca Salykow-
Stschedrin de Leningrado (coleção Dobrowski) e em Londres. 

A coleção do Pierre Séguier contém cartas dos oficiais reais, dos Parlamentes, 
Câmaras de Conta, Côrtes de Ajuda, "Bureaux" de finanças, corpos municipais e 
de diferentes oficiais: conselheiros do chanceler, governadores de províncias e de 
cidades, comissários reais enviados as províncias pelo Conselho, intendentes, pro-
curadores do Rei nas côrtes de justiça, primeiros presidentes de côrtes soberanas, 
tenentes gerais de bailios, prefeitos, cônsules e juízes de cidades, e os assuntos 
abrangem a situação financeira do reino, a função pública, o estado de espírito 
reinante, os movimentos e revoltas, os grandes acontecimentos. 

O editor, Roland Mousnier, professor da "Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de Paris", nos apresenta uma edição muito bem cuidada: na introdu-
ção faz um histórico dos papéis de Pierre Séguier, sua importância e completa a 
obra com informações valiosíssimas, como : biografia do chanceler, análise do 
ofício de chanceler, a vida e os atos do chanceler Séguier, sua família — estudando 
aí mobilidade social, laços de parentesco, carreira, fortuna e rendas do chanceler, 
além das ligações da família com a Igreja. 

Apresenta um capítulo sôbre os correspondenteg' essenciais de Séguier, os mes-
tres de petição. Estuda sua função, carreira, mobilidade social, situação social, 
psicologia coletiva e relações na estrutura social, mostrando 10 mestres de peti-
ção em todos êsses aspectos, minuciosamente, acompanhando suas famílias até o 
século XVIII. 

A seguir vem a edição das cartas ao chanceler, escolhidas entre as existentes 
na Correspondance de Séguier da Biblioteca Nacional de Paris, do tomo I ao 
XXVIII (Ms. fr.  . 17 367 a 17 3394) , de 1633 a 1649 — período em que êle 
exerceu papel extremamente importante na política administrativa francesa, quan-
do as maiores preocupações eram: guerra, taxação, reação da população à taxa-
ção, revoltas provocadas pelos nobres, desenvolvimento do sistema de intendentes. 

Nas 409 cartas editadas, separadas por ano e com notas complementares no 
fim, os assuntos são : fiscalização, moeda, polícia política, movimentos populares, 
funções  públicas, intendentes. 

Da obra consta ainda: apêndice sôbre "A Carreira de Conselheiro de Estado" ; 
apêndice sôbre "Comissões de Intendentes" com 19 cartas ; apêndice sôbre "Me-
mória sôbre div:rsas sedições" com 15 cartas ; um "Índice de nomes de lugares do 
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estado da província de Auvergne"; "Notas Individuais" — pequenas biografias 
dos homens que aparecem como correspondentes; índice de pessoas citadas, índice 
de lugares e índice de matéria. 

A importância dessa obra para o estudo da França moderna é clara, e pelo 
cuidado e erudição um exemplo de trabalho, devendo fazer parte obrigatóriamente 
da estante do professor de história moderna. 

Como afirma o editor da obra, com o desenvolvimento das ciências sociais e 
da ciência histórica há necessidade de retomar os estudos sôbre revoluções e mo-
vimentos na Europa, nos séculos XVI, XVII e XVIII. Esperamos para breve o 
estudo prometido sôbre as estruturas sociais, mentais e institucionais e das revolu-
ções da França moderna. 

RAQUEL GLEZER 

SEMEDEI (Manuela) . — Les États-Unis et la Révolution Cubaine. Paris. 
Armand Colin. 1968. 208 páginas. 

O presente estudo, que analisa a evolução da política americana em relação a 
Cuba até 1964, reexamina as diversas interpretações propostas desde 1959, a luz 
dos últimos trabalhos publicados sôbre a questão, relata as informações reco-
lhidas pela Autora durante uma pesquisa nos Estados Unidos junto a persona-
lidades cubanas e americanas. 

Após a história da "primeira" revolução cubana, em 1933, a Autora trata 
das relações entra os Estados Unidos e Cuba, desde a tomada do poder por 
Fidel Castro até os primeiros meses da administração Johnson, por ocasião de 
crises como aquelas de abril de 1961 ou de outubro de 1962. 

Os Estados Unidos lançaram Fidel Castro no campo soviético, como pre-
tende C. Wright Mills, ou Castro estava desde o início decidido a romper com 
os Estados Unidos a fim de manter-se no poder, como acredita Theodore Dra-
perl Entre essas duas interpretações esta obra propõe uma terceira: os Estados 
Unidos não podiam sustentar a revolução que Fidel Castro tinha resolvido a 
levar a cabo para assegurar a Cuba a independência que até então ela não obti-
vera. Dos dois lados o pêso da história e as estruturas sociais tornavam a ruptura 
quase inevitável. 

A Autora insiste sôbre a influência exercida pelos diferentes grupos — exila-
dos, homens de negócios, jornalistas, membros do Congresso —, sôbre a políti-
ca americana em relação a Cuba e triz algumas precisões, até agora inéditas, nota-
damente sôbre a Bahia dos Porcos e a evolução do pensamento do presidente 
Kennedy sôbre o problema cubano nos últimos meses do seu mandato. 

E. S. P. 


