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RESUMO 

Palavras-chave: Revisionismo historiográfico; Hispanidade; Revista Estudios 

Americanos 

 O presente trabalho tem por objetivo contribuir para o crescimento das pesquisas acerca 

do revisionismo historiográfico hispânico, e compreender como este se configura na revista de 

síntese e interpretação Estudios Americanos, editada pela Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos de Sevilla, entre 1948 e 1961. A publicação está inserida no processo de 

proliferação de revistas culturais característico do segundo período franquista, que se inicia no 

pós II Guerra Mundial, quando a Espanha se encontra em situação de isolamento internacional 

após a perda de força dos regimes totalitários europeus com os quais o regime se identificava. 

Com o intuito de fortalecer as relações externas, o projeto ideológico-político franquista se volta 

às ex-colônias hispanoamericanas, através do ideal da hispanidade, elemento unificador dos 

povos hispânicos em torno de uma origem e destino comum. Buscamos compreender o discurso 

da revista ao redor do ideal da hispanidade, que se contrapõe à “leyenda negra”, conjunto de 

interpretações que condenam a presença espanhola no continente americano destacando as 

atrocidades e as crueldades com os habitantes autóctones. A manifestação do revisionismo 

historiográfico na publicação, que considera a “leyenda negra” como um discurso inventado e 

sem embasamento teórico ou histórico, exalta o ideal da hispanidade, em busca de fortalecer os 

laços culturais e espirituais entre a Espanha e a América. A partir do estudo do revisionismo 

historiográfico, foi possível compreender questões sobre os usos do revisionismo para fins de 

legitimação ideológica e/ou política, e os processos epistemológicos de produção do 

conhecimento histórico.  

  

  



RESUMEN 

Palabras clave: Revisionismo historiografico; Hispanidad; Revista Estudios 

Americanos. 

 El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al crecimiento de la 

investigación sobre el revisionismo historiográfico hispánico,  y comprender cómo esto se 

configura en la revista de síntesis y interpretación  Estudios Americanos, publicada por la 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, entre 1948 y 1961. La publicación está 

insertada en el proceso de proliferación de revistas culturales en el segundo período franquista, 

que comienza en el pos Segunda Guerra Mundial, cuando España se encuentra en situación de 

aislamiento internacional despúes de la pérdida de poder de los régimes totalitarios europeos 

con los que se identificaba el régimen. Con el fin de fortalecer las relaciones externas, el 

proyecto ideológico-político franquista se vuelve a las ex-colónias hispanoamericanas, a través 

del ideal de la hispanidad, elemento unificador de los pueblos hispánicos al rededor de una 

origen común y de destino. Buscamos entender el discurso de la revista en torno al ideal de la 

hispanidad, que se opone a la “leyenda negra”, conjunto de interpretaciones que condenan la 

presencia española en las Américas destacando las atrocidades y las crueldades con los 

habitantes nativos. La manifestación del revisionismo historiografico en la publicación, que 

considera la “leyenda negra” como un discurso inventado y sin una base teórica o historica, 

exalta el ideal de la hispanidad, buscando fortalecer los lazos culturales y espirituales entre 

España y América. A partir del estudo del revisionismo historiografico, fué posible comprender 

cuestiones sobre la utilización del revisionismo para fines de legitimación ideologica y/o 

política, y los procesos epistemológicos de la producción del conocimiento histórico.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O revisionismo historiográfico como objeto de pesquisa é fruto do 

amadurecimento de uma proposta de estudo que iniciou seu desenvolvimento através do 

edital 2015/2016 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq 

(PIBIC), orientado pelo professor Marcos Gonçalves. Tínhamos inicialmente a proposta 

de estudar como objeto e fonte de pesquisa a revista Estudios Americanos, veiculada 

entre 1948 e 1961, pela Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, a fim de 

compreender as especificidades da revista através de um estudo aprofundado, 

entendendo como a mesma se inseria nos projetos ideológicos da hispanidade. Nos 

primeiros passos da pesquisa, diagnosticamos a dificuldade de compreender alguns 

preceitos historiográficos norteadores da revista para entender o contexto historiográfico 

e intelectual do período histórico no qual a publicação existiu. Para compreender essas 

questões ficou evidente a necessidade de mudança de enfoque da pesquisa, encarando 

como objeto o revisionismo historiográfico, como prática metodológica norteadora do 

discurso da revista. Atentamos sobre como era utilizado o revisionismo historiográfico 

na construção de uma visão predominante acerca da América, considerando que o 

conceito da hispanidade adquiriu novos significados ideológicos no período no qual 

estudaremos a revista, 1954 a 1961. O recorte corresponde às edições presentes na 

Biblioteca do Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná (UFPR)
1
. 

Isidro Sepúlveda Muñoz (2005) aponta que também é nesse período que se torna 

possível perceber uma mudança na dimensão de compreensão e utilização do conceito 

da hispanidade, passando de um uso cultural para um uso ideológico, chegando a um 

uso metafísico e espiritual. Estudos como os de Celestino Del Arenal (1994) ressaltam 

que é no contexto de proliferação de revistas culturais durante o regime franquista que o 

termo "hispanidade" começa a aparecer na essência do discurso de diversas publicações, 

como é o caso da Estudios Americanos, no que poderíamos compreender como uma 

tentativa de restabelecer os laços culturais e espirituais com os países americanos de 

língua espanhola, embasando um discurso de origens comuns e de pertencimento no que 

aparece definido como "Hispanoamérica". Definimos o recorte, de 1942, ano de criação 

da Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla - perpassando por 1944, ano de 

                                                           
1
 A Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná localiza-se no campus Reitoria 

da UFPR, na Rua XV de novembro, 1299 - Centro.  
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publicação do livro de Carbia, 1945, final da II Guerra Mundial, em que o 

hispanoamericanismo é reativado através do ideal da hispanidade, 1948, quando é 

criada a revista Estudios Americanos, - a 1961, último ano da publicação. Utilizamo-nos 

das discussões acerca do tempo e das temporalidades de Antoine Prost (2008), que 

destaca a "operação peculiar da história" fruto das relações entre o presente e o passado 

com as quais o historiador lida. "Por estar imerso no tempo, o historiador o coloca, de 

algum modo, à distância de seu trabalho, balizando-o com suas pesquisas, delimitando-

o com seus pontos de referência e fornecendo-lhe uma estrutura" (PROST, 2008: 104). 

A estruturação do tempo, que seria a própria definição do recorte por parte do 

historiador, produz um "tempo objetivado". Essa operação exclui o caráter teleológico 

de uma pesquisa, deixando de buscar razões e/ou legitimações nos eventos anteriores ou 

posteriores ao recorte. As discussões de Bernard Lepetit (1996) também embasaram 

nossas escolhas da temporalidade, no que tange às discussões sobre as escalas na 

história e as relações do processo de escolha dos recortes com a definição do objeto. 

 Dentro dos estudos de teoria da história e historiografia, o revisionismo 

historiográfico aparece como instrumento inerente ao trabalho do historiador, na medida 

em que representa um procedimento básico de qualquer pesquisa, a revisão do 

conhecimento histórico produzido em relação a acontecimentos históricos ou a algum 

conceito historiográfico. As revisões históricas, embora façam parte das ferramentas 

básicas metodológicas do ofício do historiador, precisam ser compreendidas no âmbito 

subjetivo de sua utilização, legitimando, em alguns casos, politicamente ou 

ideologicamente certas visões de intelectuais e historiadores. Cantera (2006) definiu que 

o revisionismo historiográfico pode ser utilizado academicamente ou pejorativamente, 

elucidando acerca dos mecanismos de produção histórica e da legitimação de questões 

específicas a partir da manipulação da história. Constatamos que esse procedimento de 

revisão é realizado com dois objetivos, que podem vir atrelados um ao outro, ou não. O 

primeiro trata-se da utilização do revisionismo historiográfico para elucidar novas 

questões na historiografia, que pode ocorrer, por exemplo, a partir da descoberta de 

novas fontes documentais que tragam novas visões e interpretações acerca do passado, 

visando acrescer no conhecimento histórico. O segundo trata-se da instrumentalização 

do revisionismo historiográfico como ferramenta usada para legitimar discursos e 

interesses políticos e/ou ideológicos, num procedimento que se aproximaria do que é 
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definido como os "usos do passado" 
2
. Em ambos os casos, o revisionismo 

historiográfico aparece como um recurso para a revisão da historiografia, como o 

próprio nome diz. A diferença, porém, está no interesse inerente à sua utilização e que 

motiva o seu uso.  

 São poucos os casos de pesquisas ou objetos de estudo em que seja possível 

encontrar somente um desses objetivos presentes. Não necessariamente esses dois 

elementos aparecem separadamente, uma vez que podem vir atrelados um ao outro, 

embora exista a possibilidade de um deles ter predominância sobre o outro em 

determinada pesquisa. Porém, considerando a presença de impulsos intelectuais 

subjetivos que movem o trabalho do historiador, torna-se impossível crer na realização 

de uma pesquisa totalmente neutra. Surge a necessidade de compreender o que motiva o 

historiador a dirigir seu discurso a certas questões, desnaturalizando a objetividade do 

ofício do historiador, e mostrando as condições subjetivas que o motivam. Discussões 

sobre memória e história desenvolvidas por Halbwachs (1990) e Catroga (2001), por 

exemplo, elucidam em como questões subjetivas da memória aparecem na história, 

auxiliando na compreensão da presença inexorável das subjetividades no discurso 

historiográfico.  

 Em suma, embora haja questões subjetivas no processo de escrita do historiador, 

atentamos para a necessidade de refletir acerca dos motivos pelos quais o historiador 

escreve. Em alguns casos, o revisionismo historiográfico aparece não só como uma 

prática inerente ao ofício do historiador, mas como um recurso político e ideológico 

para legitimar posições intelectuais, sujeitos e/ou práticas. Considerando que não se 

escreve a história pela história, poder-se-ia dizer, que em alguns casos, não se utiliza o 

revisionismo historiográfico como uma mera contribuição nos estudos da ciência 

historiográfica. 

 Para discutir os usos políticos e ideológicos do revisionismo, pretendemos 

aprofundar o estudo do revisionismo historiográfico hispânico e suas manifestações na 

revista Estudios Americanos, editada pela Escuela de Estudios Hispanoamericanos de 

Sevilla. A instituição e a publicação estavam inseridas no processo de proliferação de 

revistas culturais na Espanha franquista, sendo este um projeto inerente ao interesse do 

                                                           
2
 È possível encontrar diversas bibliografias que refletem os denominados "usos do passado". Indicamos a 

recente publicação referenciada a seguir, que traz discussões contemporâneas sobre temporalidades e usos 

do passado: VARELLA, Flávia; MOLLO, Helena Miranda; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria; 

MATA, Sérgio da (orgs.). Tempo presente e usos do passado. Rio de Janeiro: FGV, 2012, 198 p. 
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regime e apoiado por um grupo de intelectuais, em sua maioria conservadores, de direita 

e católicos. Raymond Carr (2004) destaca a forte atuação de grupos conservadores na 

Espanha desde finais do século XIX e primeiras décadas do XX frente ao avanço de 

ideais inseridos na modernidade através de republicanos, liberais e socialistas. 

Lembremos que entre 1936 e 1939, a Espanha passara por uma longa e sangrenta guerra 

civil, na qual ocorreu o enfrentamento de projetos políticos antagônicos. De um lado, 

republicanos liberais, socialistas, comunistas e anarquistas, defensores da república. Do 

outro, grupos tradicionalistas e defensores de ideais da modernidade ligados a 

tendências fascistas, tendo como forças unificadoras o catolicismo e o nacionalismo. O 

início do regime franquista em 1939 representou uma "vitória" dos conservadores 

católicos sobre os considerados "inimigos" da Espanha, instalando um governo 

autoritário e repressivo. Essa mesma concepção sobre a necessidade de combater os 

"inimigos" da Espanha aparece atrelada ao fortalecimento do ideal de hispanidade 

durante o regime franquista. A hispanidade aparece como elemento unificador dos 

povos hispânicos e em contraposição a visões históricas ligadas à "leyenda negra" 
3
, 

categoria interpretativa acerca do passado colonial hispano-americano na qual o 

colonizador espanhol aparece como agente de atrocidades contra os povos da América. 

As discussões de Capelato (2005) acerca das revistas de cultura e política que surgiram 

na Espanha logo após a Segunda Guerra Mundial, apontam que o discurso não enaltece 

o Franquismo diretamente, mas gira em torno da hispanidade, enquanto elemento 

teórico que enfatizava raça, fé e língua em comum. Sustentamos nossa hipótese de 

pesquisa na manifestação do revisionismo historiográfico hispânico na revista Estudios 

Americanos justamente no que tange ao imaginário em torno do ideal da hispanidade, 

que parece contrapor-se à leyenda negra, ou seja, utilizando-se do revisionismo 

historiográfico para desconstruir um mito ao redor da "leyenda negra", e buscar 

ressignificar a presença espanhola na América através da hispanidade. 

 São relativamente escassas no Brasil as análises sobre o papel que 

desempenharam as publicações com essa tipologia, já tendo desenvolvido estudos nessa 

área os pesquisadores José Bendicho Beired (2000), Maria Helena Capelato (2005) e 

Marcos Gonçalves (2014). Pretendemos contribuir para os estudos de historiografia 

                                                           
3
 A "leyenda negra" como categoria interpretativa veio sendo desenvolvida desde o século XVI, com a 

chegada espanhola na América. Mas como conceito, a consagração do termo é atribuída a Julián Juderías 

y Loyot, que em 1914 lançou o livro La leyenda negra y la verdad histórica. Em 1944, Rómulo D. Carbía 

lançou livro Historia de la Legenda Negra hispanoamericana contestando a "leyenda negra", num 

contexto de fortalecimento da hispanidade. Discutiremos essa questão ao longo do trabalho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_negra_espa%C3%B1ola


5 
 

hispânica no Brasil, através do aprofundamento de questões norteadoras do 

revisionismo historiográfico como um todo, mas contribuindo especificamente para os 

estudos do revisionismo historiográfico hispânico e seus impactos nos discursos 

políticos e ideológicos de intelectuais hispano-americanos, com a formação de redes 

intelectuais (MAÍZ; FERNANDEZ, 2012) baseadas no discurso da hispanidade. 

 Quais as especificidades do revisionismo historiográfico hispânico e da sua 

manifestação na revista Estudios Americanos? Quais suas particularidades? Qual 

discurso revisionista a revista defende? Diante de que o revisionismo historiográfico se 

coloca? Qual o relato alternativo que esse revisionismo propõe em relação a tendências 

de interpretação dominantes? Como é construída a relação do revisionismo 

historiográfico com o ideal de hispanidade e a "leyenda negra"? 

 A partir desses questionamentos, buscaremos compreender o papel social, 

intelectual e historiográfico ocupado pela revista Estudios Americanos no mundo 

hispânico, frente a outras publicações, apontando para a formação de redes intelectuais 

transatlânticas baseadas nos ideais de hispanidade através de diálogos em revistas e em 

congressos hispano-americanos. Mencionaremos tangencialmente as discussões sobre 

os processos de transculturação e apropriação cultural do revisionismo historiográfico 

hispânico nos países americanos, como uma das possibilidades de continuidade dessa 

pesquisa. 

 No primeiro capítulo propomos uma revisão bibliográfica com base na discussão 

de quatro eixos. Primeiramente, uma breve discussão sobre as relações entre memória e 

história, apontando para a subjetividade da escrita da história, baseado em análises de 

Cantera (2006), Catroga (2001), Halbwachs (1990) e Vidal-Naquet (1988). A seguir, 

buscamos discutir a diferença entre "revisionismo histórico" e "revisionismo 

historiográfico", justificando e esclarecendo a escolha do segundo termo. Seguimos com 

uma revisão bibliográfica sobre o revisionismo na historiografia e na escrita da história, 

perpassando por autores como Aguirre (2011), Beired (2000), Goebel (2013), Moreira 

(2008), Rama (1981), Vidal-Naquet (1988) e Villa (2014). Finalizamos o primeiro 

capítulo traçando um paralelo entre o revisionismo historiográfico e o ideal de 

hispanidade, com as discussões de Del Arenal (1994). 

 No segundo capítulo, discutimos a metodologia e a abordagem teórica, a partir 

do campo de estudo da história dos intelectuais e da história de redes intelectuais, 
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baseando-se principalmente em Claudio Maíz e Álvaro B. Fernandez (2012) e Helenice 

Rodriguez e Heliane Johler (2008).  Adentrando no contexto histórico que abarca as 

redes intelectuais hispanoamericanas, expomos um breve histórico dessa questão desde 

o final do século XIX e principalmente no decorrer do século XX, enfatizando as 

décadas de 1940 e 1950, com base em Raymond Carr (2004), no que tange ao contexto 

político e intelectual espanhol dentro do regime franquista. Analisando as 

especificidades desse período, buscamos compreender as relações entre o ideal de 

hispanidade e o governo franquista. Partindo para a questão do ideal de hispanidade e a 

perspectiva histórica dos intelectuais revisionistas hispanoamericanos, a partir das 

discussões de Sepúlveda (2005), traçaremos um perfil geral da hispanidade e dos 

intelectuais da hispanidade, e suas relações com o conservadorismo católico, e outras 

correntes de pensamento que nortearam o trabalho dos intelectuais da hispanidade. O 

termo, que de um uso cultural passa para um uso ideológico, chegando a um metafísico, 

será analisado historicamente. Para tanto, utilizaremos como base bibliográfica os 

estudos de Celestino Del Arenal (1994). Da discussão sobre a temporalidade, 

utilizaremos as análises da relação entre tempo e história de Antoine Prost (2008) e 

Jacques Revel (1996). Dando materialidade ao contexto histórico, finalizamos este 

capítulo discutindo alguns conceitos utilizados nos escritos da época, relacionando a 

hispanidade e a leyenda negra, principalmente através de Carbía (1944). Este último 

tópico pretende utilizar os escritos da época para fazer a transição à análise da revista, 

empregando como ponte os autores de época para chegar à documentação. 

 O terceiro capítulo é dedicado à análise da fonte, a revista Estudios Americanos. 

Iniciamos apresentando a importância no período franquista da difusão cultural por 

certos mecanismos, no caso, proliferação de revistas, apontando para a existência de 

outras publicações do mesmo gênero, como Cuadernos Hispanoamericanos, Mundo 

Hispânico e Correo Literario. Discutiremos a importância do Instituto de Cultura 

Hispânica, do Consejo Superior de Investigaciones Científicas e da Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos de Sevilla e suas publicações. A seguir daremos especial ênfase 

para a análise da fonte e das particularidades da revista, sobre o porquê da Estudios 

Americanos como fonte, utilizando-nos da primeira edição de revista, de 1948, para 

apontar suas particularidades. A apresentação da documentação no que tange à 

materialidade, periodicidade, organização das seções, aspectos internos e iconográficos, 

serão tratados com base nas discussões metodológicas de Tania Regina de Luca (2005). 
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Partindo para a análise de discurso da revista por meio de uma perspectiva 

historiográfica, optamos pela discussão de Michel Pêcheux e a teoria de análise de 

discurso (1988), como embasamento metodológico de análise da documentação. 

Entendendo a revista como uma rede intelectual, adentraremos nas particularidades do 

revisionismo historiográfico da revista, focando a análise nos eixos anteriormente 

mencionados, a hispanidade e a leyenda negra. A conclusão dedica-se, além da 

apresentação de alguns resultados, a discutir as possibilidades de continuidade da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: O REVISIONISMO HISTORIOGRÁFICO E A 

HISTORIOGRAFIA 

Pensamos que para iniciar um trabalho em qualquer eixo temático na História, é 

necessário adentrar na pesquisa refletindo acerca do trabalho do historiador. 

Considerando as transformações historiográficas, fruto inclusive, de um revisionismo da 

tarefa do historiador e do papel da ciência História na contemporaneidade, nunca deixa 

de ser atual e necessária essa discussão, enfatizando aspectos que definem o nosso 

trabalho enquanto produtores de um conhecimento historiográfico sobre o passado, mas 

movidos por questões que o presente nos coloca. As transformações na historiografia 

proporcionadas no decorrer do século XX nos direcionam a ressaltar a importância da 

Escola dos Annales no processo de transformação da História como ciência, e do nosso 

ofício. É importante considerar outros movimentos e pensadores que transformaram o 

fazer histórico, como é o caso da Escola de Frankfurt, e de pensadores mais recentes, 

que a partir da década de 1980 e já no século XXI tem contribuído para novas 

mudanças. A História, como qualquer ciência, não é estática, e os métodos 

historiográficos de produção do pensamento histórico estão em constante transformação 

e adaptação a novas realidades, tentando encontrar respostas a novas perguntas que vão 

surgindo. Mesmo assim, consideramos importante remontar aos estudos de March 

Bloch da década de 1940, que como um dos fundadores dessa nova corrente 

historiográfica que contestava alguns preceitos da História do final do XIX, expôs em 

seu livro póstumo "Apologia da História ou o Ofício do Historiador" (BLOCH, 2002), 

algumas considerações que norteiam a nossa conduta enquanto historiadores 

contemporâneos. 

O historiador não é, é cada vez menos, esse juiz um pouco rabugento cuja 

imagem desabonadora, se não tomarmos cuidado, é facilmente imposta por 

certos manuais introdutórios. Não se tornou, certamente, crédulo. Sabe que 

suas testemunhas podem se enganar ou mentir. Mas, antes de tudo, preocupa-

se em fazê-las falar, para compreendê-las. É uma das marcas mais belas do 

método crítico ter sido capaz, sem em nada modificar seus primeiros 

princípios, de continuar a guiar a pesquisa nessa ampliação. (BLOCH, 2002: 

95-96).  

Ao afirmar que o historiador não é juiz do passado e que deve compreender, 

Bloch completa que também não podemos dizer que "[...] o historiador é alheio às 

paixões; ao menos, ele tem esta" (Ibid.: 128). Considerando sua afirmação de que "Os 

fatos históricos são, por essência, fatos psicológicos" (Ibid.: 157), poderíamos dizer que 

o fazer histórico também é psicológico e possui seu lado subjetivo, pois a própria 
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"consciência crítica" (Ibid.: 155) do historiador à qual menciona, está munida de 

subjetividades.  

 Entendemos que o revisionismo historiográfico como procedimento 

metodológico de estudo, relaciona-se diretamente à ciência histórica. E se 

considerarmos que o historiador busca reconstruir e reinterpretar o passado através da 

pesquisa historiográfica é importante atentar que ao trabalho de (re)escrita da história 

são agregadas, na maioria dos casos de trabalhos revisionistas, tentativas de 

reinterpretação do passado visando legitimar ideologias e valores políticos, e instaurar 

uma ―política da história‖. Elucidamos tal ponto com algumas considerações acerca da 

recuperação da memória, enquanto um elemento munido de subjetividade e interesses. 

 

1.1. Memória e história 

 As novas abordagens historiográficas surgidas a partir da segunda metade do 

século XX apontam, através da interdisciplinaridade, para a necessidade de considerar 

as subjetividades na história. Tais discussões relacionam-se com todo um processo de 

reformulação da ciência histórica, não mais como uma disciplina isolada, mas como 

uma disciplina que, para ampliar suas possibilidades interpretativas, necessita 

estabelecer um diálogo com outras áreas do conhecimento, como, a psicologia, a ciência 

política, a antropologia e a filosofia. A partir dessa constatação que possibilita a 

ampliação dos objetos de estudo da história, consideram-se também novos enfoques 

para a pesquisa histórica, num processo de revisão da literatura historiográfica 

anteriormente produzida, na tentativa de compreender novas interpretações sobre o 

passado e encontrar novos sujeitos históricos. É nesse contexto que se estrutura o 

revisionismo historiográfico, no qual se situam também as discussões sobre memória, 

sentimentos e subjetividades na história.
4
  

 Entendemos que a memória e o esquecimento se relacionam com a história e o 

fazer histórico, questão que é amplamente abordada no texto de Antonio Mitre (2003). 

Ao considerar, de forma didática, o esquecimento e o tempo como maiores inimigos da 

memória, o autor afirma que o historiador luta contra o esquecimento causado pelo 

distanciamento temporal com os fatos, tentando recuperar os acontecimentos do 

                                                           
4
 Para uma discussão mais aprofundada sobre as subjetividades na história, consultar: BREPOHL, M; 

CAPRARP, A.M.; GARRAFFONI, R.S. (Orgs.). Sentimentos na História: linguagens, práticas, emoções. 

Curitiba: UFPR Editora, 2012.  339 p.  
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passado. Mitre discute essa questão através da referência ao conto "Funes el 

Memorioso"
5
, de Jorge Luis Borges (2003), sendo esta uma metáfora sobre a história. O 

autor utiliza-se desse exemplo como um recurso para falar do historiador, 

"caricaturando" o seu trabalho, que muitas vezes se prende a tentar rememorar todos os 

fatos, no que define como uma "quimera de duplicar o passado" (BORGES, 2003: 17). 

O historiador tem que lidar com o esquecimento, por ser este um elemento inerente ao 

seu ofício. Não é possível lembrar-se de todos os detalhes e por todas as perspectivas e 

pontos de vista. Sempre haverá elementos lembrados e esquecidos no processo do fazer 

histórico. O confronto de memórias acarreta um confronto de esquecimentos. 

Sobre essa discussão, Halbwachs (1990) questiona a objetividade da história a 

partir de uma discussão sobre como os diversos tipos de memória se relacionam com a 

história. A alusão para a existência de uma memória coletiva, que se opõe a uma 

memória histórica, já que a segunda é norteada por um teor metodológico e cientifico, é 

descrita no trecho: 

A memória coletiva se distingue da história pelo menos sob dois aspetos. É 

uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de 

artificial, já que retém do passado somente, aquilo que ainda está vivo ou capaz 

de viver na consciência do grupo que a mantém. (HALBWACHS, 1990: 56) 

 Portanto, ao definir a memória histórica como "artificial", o autor compreende 

que o trabalho do historiador produz uma história que não é natural no fluxo da 

coletividade, ou seja, a artificialidade do processo de construção da historiografia seria 

justamente por não se tratar de um processo contínuo, como na memória coletiva. Nesta, 

a memória floresce em um fluxo de recordações de acordo com as vivências da 

sociedade, pela junção de memórias individuais, que podem deixar de considerar 

eventos ou pontos de vista da história, por não se basear em uma metodologia que se 

abstenha de uma parcialidade. Comparando a memória coletiva e a história, esta última 

parece conter mais objetividade, já que 

"A história, que se coloca fora dos grupos e acima deles, não vacila em 

introduzir na corrente dos fatos divisões simples e cujo lugar está fixado de 

uma vez por todas. Ela obedece, assim fazendo, somente a uma necessidade 

didática de esquematização". (Ibid.: 56) 

 Por outro lado, devemos considerar que à dimensão objetiva no trabalho do 

historiador, a dimensão subjetiva se relaciona, desde nas atividades mais simples, como 

a escolha da temática na qual o historiador se especializa, ou do recorte, do tipo de 

                                                           
5
 A primeira edição do conto "Funes el memorioso" aparece em 1944, no livro "Ficciones", de Jorge Luis 

Borges. BORGES, Jorge Luis. Funes el memorioso. In.: BORGES, Jorge Luis. Ficciones. Buenos Aires: 

Emecé Editores, 1944. 203 p. 
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fonte, etc., seja em questões mais substanciais como tipos de abordagens históricas ou 

posicionamentos políticos e ideológicos que orientam o pesquisador, podemos portanto 

assim questionar a neutralidade da história. Consideremos também que nem sempre o 

historiador será só pesquisador, mas também um agente ativo de seus posicionamentos 

individuais, ou seja, na pesquisa também estarão presentes elementos da dimensão 

pessoal, subjetiva, que fogem à cientificidade, mesmo que apareçam ora em pouca 

quantidade, ora nas entrelinhas da pesquisa. Para este fato, Halbwachs afirma: 

A história, sem dúvida, é a compilação dos fatos que ocuparam o maior 

espaço na memória dos homens. Mas lidos em livros, ensinados e aprendidos 

nas escolas, os acontecimentos passados são escolhidos, aproximados e 

classificados conforme as necessidades ou regras [...]. Assim, a necessidade 

de escrever a história de um período, de uma sociedade, e mesmo de uma 

pessoa desperta somente quando eles já estão muito distantes no passado [...]. 

(Ibid.: 54) 

 

 A memória não pode ser compreendida como algo terminado, é um processo 

constante no qual ocorrem também "lembranças" e revisões do que foi esquecido, 

através de novas documentações ou do desenvolvimento de novas visões sobre o 

passado. O historiador, a partir de perguntas do presente, vê a necessidade de voltar ao 

passado para compreender questões atuais. A relação dialética entre passado e presente/ 

presente e passado é intrínseca ao trabalho do historiador. Mas é importante atentar que 

no fazer histórico, as perguntas presentes que norteiam o historiador visando 

compreender questões presentes, são munidas de subjetividades. Por isso a neutralidade 

da história deve ser questionada ao perceber que tais perguntas recorrem ao passado 

para legitimar questões políticas e ideológicas do presente. Portanto, ressaltamos como 

memória, esquecimento, tempo e história se articulam no campo da subjetividade, 

esclarecendo que a subjetividade é intrínseca ao fazer histórico. Surge a necessidade de 

compreender o que motiva o historiador a dirigir seu discurso a certas questões, 

desnaturalizando a objetividade do ofício do historiador, e mostrando as condições 

subjetivas. Fernando Catroga (2001) fundamenta-se no pensamento de Maurice 

Halbwachs para mostrar como questões subjetivas da memória aparecem na história, 

auxiliando na compreensão da presença inexorável das subjetividades no discurso 

historiográfico. O autor analisa a memória enquanto uma ―construção selectiva‖, ou 

seja,  

Ela nunca poderá ser um mero registro, pois é uma representação afectiva, 

ou melhor, uma re-presentificação, feita a partir do presente e dentro da 

tensão tridimensional do tempo. E, nesta, o futuro é ligado ao passado por um 

fio totalizador e teleológico. (CATROGA, 2001: 46) 
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Nesse sentido, a memória e a escrita da história aparecem associadas à 

subjetividade, embora o trabalho historiográfico utilize-se de metodologias científicas, 

enquanto ciência, para elaborar o conhecimento histórico. Portanto, ao tratar sobre a 

distinção que Halbwachs propõe entre memória histórica e memória coletiva, o autor 

questiona essa distinção falando sobre a análise historiográfica, na medida em que na 

escrita da história a memória histórica e a memória coletiva se confundem, se 

considerarmos que a escrita da história é reescrever o passado, re-significá-lo. Atenta 

que embora seja necessário considerar subjetividade da memória como somente uma 

interpretação possível do passado, não é por isso que ela deixa de ter sua importância, 

uma vez que busca trazer elementos de "fiéis" à realidade, de acordo com o ponto de 

vista de seu interlocutor: "Quererá isto significar que a memória é um produto 

exclusivamente subjectivista, que não se diferencia da imaginação, contradizendo as 

pretensões de obtectividade que o seu discurso visa alcançar?" (Ibid.: 47); e continua 

esboçando uma resposta:  

Mas, enquanto que a representação imaginária pode ter, ou não, 

referencialidade, o acto de recordar aceita subordinar-se ao princípio da 

realidade. Com este propósito, elas encobrem as razões normativas e 

pragmáticas que condicionam a sua convocação qualitativa, selectiva e 

apaixonada do que já não existe. (Ibid) 

Ou seja, a memória faz parte de um campo que dialoga com as múltiplas 

verdades subjetivas do passado, uma vez que, assim como a historiografia, produz um 

conhecimento não necessariamente do passado, mas recorrendo ao passado para 

construir um conhecimento em resposta a perguntas do presente. A memória entendida 

como uma criação de sentido perpetuando a noção de pertencimento, identidade e 

continuidade perante a um passado é visto como um "[...] protesto, de fundo metafísico, 

contra a fluxão do tempo. O imaginário da memória liga os indivíduos não só 

verticalmente, isto é, a grupos ou entidades, mas também a uma vivência horizontal e 

encadeada do tempo (subjectivo e social) [...]" (Ibid.: 51). Portanto, a "[...] a 

historiografia acaba por pedir emprestada alguma coisa à memória [...]" (Ibid.: 58), 

excluindo a possibilidade de distinguir os limites entre ambos, o que confere à 

historiografia um caráter subjetivado. 

Nesse sentido, a criação e recriação de "passados" está atrelado ao 

desenvolvimento de visões e revisões. Com isso, lembramos que o revisionismo é uma 

forma de instaurar a disputa pelo passado, em que as dimensões objetivas e subjetivas se 

entrelaçam. A subjetividade da escrita da história está associada às relações de poder e 
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identidade, e à necessidade de através de um discurso, legitimar o presente. Memória e 

historiografia mesclam-se, como é colocado por Catroga, ao descrever simultaneamente 

a ―história ―filha‖ da memória‖ e a ―memória ―filha‖ da História‖. (Ibid.: 56). Segundo 

o autor, são as inquietações do historiador no presente que estimulam a escrita da 

história,   

produtora (e legitimadora) de memórias e tradições, chegando mesmo a 

conferir credibilidade cientista a novos mitos de (re)fundação e de 

identificação dos grupos sociais, ou da própria Nação (reinvenção e 

sacralização das origens, dos momentos de grandeza consubstanciados 

em―heróis‖ individuais e colectivos, etc.). (Ibid.: 58)   

Visto por essa perspectiva, o revisionismo historiográfico apresenta-se como 

recurso metodológico para questionar a historiografia tida como ―oficial‖ e consolidada, 

e dessa forma, reconstruir o passado no presente, legitimando interesses políticos e 

ideológicos. 

 

1.2. Revisionismo histórico ou revisionismo historiográfico? 

A partir das discussões a respeito das disputas de memória e do lugar ocupado 

pelas diversas visões sobre o passado, podemos entender a presença do revisionismo 

literalmente como um processo de revisão do passado, o qual é inseparável do ofício do 

historiador. A partir da relação entre memória e história, surge este terceiro elemento, 

fruto das disputas de memória com as quais todo historiador se depara. Sobre o 

revisionismo, Héctor Gabriel Legorreta Cantera (2006) afirma: 

En el ámbito académico, la revisión de las formas de entender el pasado 

forma parte de la tarea del historiador profesional. Una de las grandes 

polémicas revisionistas vino con el segundo centenario de la Revolución 

Francesa, con la llamada querella de los historiadores. Las explicaciones 

estructurales y marxistas de la década de 1960 fueron puestas en duda por 

historiadores que enfatizaban las decisiones politicas y la ideología, y que 

colocaban al terror como su motor explicativo. A partir de esta polémica ha 

sido habitual en algunos ámbitos académicos denominar revisionistas a los 

historiadores que utilizan explicaciones de los procesos históricos en 

términos de cultura política, ideología y decisión, en vez de estructuras 

sociales y condicionantes económicos. (CANTERA, 2006: 1) 

Ou seja, ao assumir a profissão de historiador, ocorre que este assume a função 

de "revisor" das versões que já foram produzidas sobre os temas sobre os quais decide 

se debruçar, em busca de novas possibilidades de abordagem e interpretação do 

passado, tendo em vista novas perguntas que o presente lhe propicia. Constatamos que a 

diferença entre os momentos históricos no qual cada historiador está inserido, produz 

uma infinidade de variáveis de análise que influenciam a condução das perguntas sobre 

os temas de pesquisa. Podemos considerar, por exemplo, a distância cronológica entre o 
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historiador e um acontecimento como uma variável que interfere profundamente na 

visão sobre o passado e na direção das suas perguntas ao seu objeto de estudo. De fato, 

o historiador não analisa diretamente os acontecimentos, mas as versões produzidas por 

diversos indivíduos sobre o passado, que deixaram suas interpretações registradas em 

documentos de diversas naturezas. Uma vez que a revisão do passado direciona-se não à 

revisão da história, mas da historiografia, das versões produzidas sobre os 

acontecimentos, consideramos que melhor se adéqua a utilização do termo 

"revisionismo historiográfico" para o desenvolvimento da nossa pesquisa. O historiador 

enquanto historiador, não produz história, mas historiografia. Tendo como objeto de 

estudo o revisionismo historiográfico, colocamo-nos como estudiosos dos escritos 

historiográficos que buscaram legitimar certas visões sobre o passado no presente, 

opondo-se a versões anteriormente escritas, promovendo continuidades e rupturas. 

Porém, dentro das pesquisas sobre o revisionismo, pesquisadores optaram pela 

utilização dos dois termos, "revisionismo histórico‖ ou ―revisionismo historiográfico‖, 

para se referir a um objeto de estudo semelhante, sem fazer a diferenciação entre eles. 

Enfatizamos que a revisão enquanto reconsideração do passado é uma operação 

metodológica e científica necessária para o debate e o possível avanço das ciências 

sociais , Cantera (Ibid), o revisionismo historiográfico pode ser usado academicamente 

ou ―peyorativamente‖. 

El revisionismo histórico es el estudio y reinterpretación de la historia. Tiene 

un uso académico legítimo y otro peyorativo. Su uso académico se refiere a 

la reinterpretación de hechos históricos a la luz de nuevos datos, o nuevos 

análisis más precisos o menos sesgados de datos conocidos. Su uso 

peyorativo se refiere a la manipulación de la Historia con fines políticos, 

prescindiendo del método científico y la revisión por pares, y por ello en este 

caso se considera una práctica pseudocientífica. (Ibid.: 1) 

No primeiro caso, a reinterpretação de feitos históricos ocorre devido ao 

encontro de novos dados e documentação. Já o segundo caso é caracterizado pela 

manipulação da história para fins políticos, deixando de lado o rigor metodológico de 

uma pesquisa científica. O revisionismo historiográfico aparece não só como uma 

prática inerente ao ofício do historiador, mas como um recurso político e ideológico 

para legitimar posições intelectuais, sujeitos e/ou práticas. Considerando que não se 

escreve a história pela história, poder-se-ia dizer, que em alguns casos, não se utiliza o 
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revisionismo historiográfico como uma mera contribuição nos estudos da ciência 

historiográfica. 

Además, como la historia es un terreno fecundo para la controversia política 

y en muchas ocasiones la legitimidad de apuestas políticas del presente se 

fundamenta en trayectorias históricas del pasado, la revisión histórica puede 

estar cargada de polémica (uso político de la historia)" (Ibid.: 2-3)  

A subjetividade do trabalho do historiador se manifesta justamente nos discursos 

revisionistas, que se apresentam como um dos recursos metodológicos que questionam a 

historiografia consolidada, reconstruindo o passado para a legitimação de interesses políticos e 

ideológicos do presente. Como apontado por Catroga (CATROGA, 2001:58), é 

importante compreender a subjetividade impressa numa pesquisa científica, portanto, 

torna-se necessário relativizar essa dicotomia entre produção científica e não-científica 

para compreender os interesses políticos, sociais, econômicos, etc. que movem as 

pesquisas históricas. Por isso atentamos que as particularidades de cada revisionismo 

historiográfico merecem ser analisadas. Como já mencionado, ao longo dessa pesquisa 

utilizaremos o termo ―revisionismo historiográfico‖. Porém, alertamos que nos casos em 

que aparecer o termo ―revisionismo histórico‖, este estará fazendo uma referência direta 

à interpretação de outros autores, que consideraram este termo mais adequado para o 

desenvolvimento de suas pesquisas. 

 

1.3. Revisionismo historiográfico/ histórico na historiografia e na escrita da 

história 

Ao descrever brevemente as origens da palavra ―revisionismo‖ no campo da 

pesquisa historiográfica, Vidal-Naquet (1988) aponta que os ―primeiros revisionistas 

modernos na França foram os adeptos da 'revisão' do processo de Alfred Dreyfus 

(1894), mas a palavra foi rapidamente invertida por seus adversários‖ (VIDAL-

NAQUET, 1988: 117). Com isso, evidenciamos que o revisionismo pode ser utilizado 

por diversas correntes interpretativas movidas por interesses políticos e/ou 

historiográficos. Na academia, o revisionismo historiográfico adquiriu diversas facetas e 

perspectivas, diretamente associadas aos interesses políticos no trabalho de escrita da 

história. Entra aqui a discussão sobre a utilização "acadêmica" e "pejorativa" do 

revisionismo, nos termos de Cantera (2006). 

Um dos temas recentes mais debatidos nas últimas décadas pelo revisionismo 

historiográfico, tendo como parâmetro a escrita de uma história ―ocidental‖, é a negação 



16 
 

do genocídio judeu, através de interpretações nazistas e de outros agentes associados à 

Segunda Guerra. É uma reviravolta nas interpretações sobre o tema, e que ressalta o 

caráter "pejorativo" que uma pesquisa revisionista pode assumir, uma vez que neste 

caso, pode-se perceber um processo de manipulação da história através de recursos 

documentais e metodológicos nos quais a historiografia se sustenta, porém, em busca de 

legitimar visões interpretativas que vão contra a corrente de uma ampla gama 

documental, considerando somente os documentos capazes de sustentar o viés 

argumentativo desejado. Poderíamos discutir até que ponto esse tipo de revisionismo 

possui um caráter acadêmico, uma vez que, embora se utilize de artifícios 

metodológicos comuns na academia, o seu uso pretende resultados meramente políticos 

e ideológicos, como é o caso dos revisionistas do genocídio judeu. Cantera (2006) 

define essa prática como sendo de "caráter pseudocientífico": 

Las críticas al revisionismo no académico desde la historiografía profesional 

suelen hacer referencia su carácter pseudocientífico por la utilización 

fraudulenta de los mecanismos de verosimilitud con los que se construye un 

discurso histórico: utilización acrítica de documentos (como si lo que está 

escrito en un papel viejo fuese verdadero independientemente de las razones 

estratégicas de quien lo escribió), uso de citas falsas o forzadas, falta de 

contextualización o desvalorización caprichosa de información relevante. 

(CANTERA, 2006: 3) 

A particularidade desse caso é analisada por Pierre Vidal-Naquet (VIDAL-

NAQUET: 1988), que dedicou uma obra denominada ―Os assassinos da memória‖, na 

qual analisa o surgimento desse revisionismo, bem como aponta os principais preceitos 

defendidos por essa corrente historiográfica a respeito do genocídio judeu. O autor 

apresenta uma crítica extensa a tais ―revisionistas‖, que, segundo ele, não se utilizam de 

metodologias científicas de pesquisa, e nem sequer têm um compromisso com a 

―verdade‖, pois negam uma ampla gama de documentação e se apóiam em documentos 

parciais, movidos por interesses políticos de legitimar uma ―mentira histórica‖ e negar 

fatos históricos comprovados pela maioria da documentação. Entenda-se verdade como 

um compromisso em compreender os fatos históricos, prerrogativa que se opõe ao 

trabalho dos ―revisionistas" 
6
, segundo o autor. Poderíamos inclusive relacionar essa 

noção de verdade aos discursos de memória trazidos por Catroga (2001: 47), quando 

afirma que o compromisso que a memória busca ter com a realidade é o que a diferencia 

da "representação imaginária", o que lhe confere uma "subordinação" à verdade. 

Considerando esses termos, poderíamos afirmar que o pensamento dos "revisionistas" 

                                                           
6
 Entenda-se que no decorrer da análise de Pierre Vidal-Naquet, a utilização do termo "revisionistas" 

refere-se exclusivamente aos pensadores que buscaram revisar o caso judeu, questionando a existência do 

genocídio durante a Segunda Guerra Mundial 
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analisado por Vidal-Naquet assemelha-se mais da "imaginação", defendendo uma visão 

de interesse dos criadores desse discurso revisionista, do que de um compromisso com a 

verdade histórica. Ao negar a grande parte da documentação sobre o tema, buscam 

outros documentos que possam legitimar sua tese, criando uma ―falsa verdade" 

(VIDAL-NAQUET, 1988: 124-125): a inexistência dos campos de concentração e do 

genocídio judeu. Percebemos que o discurso de Cantera (2006) dialoga com a análise de 

Vidal-Naquet, pois ambos apontam para os interesses políticos manipuladores da 

história, e munidos de subjetividade que merecem devida atenção dos historiadores 

contemporâneos. Vidal-Naquet reforça que 

O historiador escreve, produz o espaço e o tempo, mas ele próprio situa-se 

num espaço e num tempo, no centro de uma nação, por exemplo, o que 

acarreta a eliminação das outras nações. [...] O historiador escreve, e essa 

escrita não é neutra, nem transparente. (Ibid.: 169)  

  Mais adiante, ao criticar os ―revisionistas‖ [que negam o genocídio judeu], o 

autor ressalta que ―Negar a história, porém, não é revisá-la‖ (Ibid.: 171). Por isso 

ressalta que ―A pior de todas as historiografias é evidentemente a historiografia de 

Estado, os Estados raramente admitindo o fato de terem sido criminosos‖ (Ibid.: 186). O 

caso do genocídio judeu tem trazido diversas polêmicas no campo da historiografia, por 

se tratar de um episódio complexo e delicado da história contemporânea, e no que tange 

aos processos de revisão, as críticas são extensas já que este expõe claramente uma 

visão totalmente parcial, subjetiva e errônea do passado, por negar tantos estudos e 

documentos. Inclusive Cantera (2006) reflete sobre o negacionismo como uma prática 

pseudocientífica, embora se fundamente em procedimentos científicos. 

No âmbito da história da América Latina, o revisionismo historiográfico aparece 

em diversos eixos temáticos. Cabe citar o "revisionismo histórico platino", nos termos 

de Luiz Felipe Viel Moreira (MOREIRA, 2008: 1-15), que em busca de novas 

interpretações sobre a Guerra do Paraguai, teve uma considerável repercussão na 

historiografia brasileira. O autor ressalta que o surgimento de um revisionismo na 

América Latina se relaciona com um impulso desde as primeiras décadas do século XX 

de fortalecer e valorizar a cultura americana, afrontando tradições historiográficas 

oficiais liberais e positivistas do século XIX. Buscava-se projetar um futuro baseado na 

reconstrução dos mitos restauradores do passado, criando uma noção de tempo e de 

memória histórica legitimadora do presente. O autor define essa historiografia como a 

―contra-história‖ da Guerra do Paraguai, considerando que questionava tradições 
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historiográficas liberais vigentes desde os anos 1870. Moreira defende que a Guerra do 

Paraguai é um exemplo claro do envolvimento da historiografia brasileira nas questões 

políticas e ideológicas latino-americanas, principalmente a partir dos anos 1920. Nesse 

sentido, o revisionismo historiográfico brasileiro sobre a Guerra do Paraguai aparece 

como uma resposta ao revisionismo platino, que segundo o autor, realizava uma 

propaganda antibrasileira. 

A construção e reconstrução da memória coletiva no campo da historiografia 

paraguaia contemporânea foi uma produção com claro selo ideológico, com 

uma determinada ideia política levando a uma determinada visão do passado, 

e no qual intelectuais e atores políticos se confundiam no fazer história. 

(MOREIRA, 2008: 2) 

Os mecanismos de produção de memória atrelados a interesses políticos 

aparecem articulados com o revisionismo platino, e também com os "contra-ataques" 

revisionistas por parte da historiografia brasileira em resposta à historiografia paraguaia 

sobre o tema. Moreira deixa claro para a difícil diferenciação entre atores políticos e 

intelectuais como historiadores no processo de construção desses discursos sobre o 

passado, o que nos leva a afirmar mais uma vez sobre a subjetividade do discurso 

historiográfico revisionista. 

Tratando especificamente do revisionismo brasileiro, Moreira afirma que "No 

Brasil, a diferença dos demais países do Cone Sul, não germinou nas primeiras décadas 

do século XX uma historiografia dita revisionista, que sistematizou um projeto histórico 

ideológico contrapondo-se ao projeto histórico ideológico liberal" (Ibid.: 7), sendo que o 

que circulava nesse período eram discussões sociais sobre os projetos de nação, 

promovendo continuidades e rupturas com o pensamento anterior. Mesmo assim, o 

desenvolvimento de uma historiografia que contestasse as visões platinas sobre a Guerra 

do Paraguai, a partir de 1926, estruturou-se como uma contestação de caráter 

revisionista aos discursos anteriores. 

Tratando de outros exemplos revisionistas no Brasil, poderíamos citar o livro de 

história "Ditadura à brasileira", dedicado a um público ampliado, do historiador Marco 

Antonio Villa (2014). O tema da ditadura é tratado por um viés revisionista, ao 

considerar já de início, que o período entre 1964 e 1985, não foi inteiramente um regime 

ditatorial, contestando extensa bibliografia e documentação. Entra aqui novamente a 

discussão sobre o revisionismo como uma prática política e ideológica, como no caso 

levantado por Vidal-Naquet do genocídio judeu. Na apresentação da obra, Villa 

explicita seu posicionamento analisando que sobre o período que se inicia em 1964:  
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[...] foram construídas interpretações para uso político, mas distantes da 

história. A associação do regime militar brasileiro com as ditaduras do Cone 

Sul (Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai) foi a principal delas. Nada mais 

falso. Autoritarismo aqui faz parte de uma tradição antidemocrática 

solidamente enraizada e que nasceu com o Positivismo, no final do Império. 

(VILLA, 2014: 10)  

Villa é direto em suas afirmações, e sem nenhum rigor metodológico acadêmico 

para embasar suas críticas, cria uma narrativa política e factual do período. O autor é 

enfático ao afirmar que o período anterior ao AI-5, de 1964 a 1968, não pode ser 

considerado uma ditadura, pois foi caracterizado pela movimentação político-cultural. A 

Lei de Anistia é um elemento importante, segundo o autor, para comprovar que o 

período de 1979 a 1985, também não foi ditatorial, pois em nenhuma ditadura houve 

essas características que fogem ao autoritarismo, fato que leva o autor a criar o termo 

―ditadura à brasileira‖. O livro propõe reconsiderar quem são os adversários da 

democracia, sejam de esquerda ou de direita. Os capítulos principais descrevem a 

trajetória presidencial brasileira do período, e não há uma preocupação em dialogar com 

a historiografia consagrada sobre o tema, seja para concordar ou discordar das análises. 

No último capítulo, em que é discutida a ―ditadura à brasileira‖ em si, o livro adquire 

um caráter mais teórico e analítico. Embora formado como historiador, fica claro que 

Villa ao falar sobre a história limita-se a defender uma verdade muito específica e pouco 

fundamentada, uma vez que nega grande parte da documentação existente, dos relatos 

de testemunhos ainda vivos sobre a ditadura, construindo um discurso destinado a um 

público ampliado, o que torna a questão muito mais complexa e delicada de se lidar, 

uma vez que o livro auxilia na construção de um imaginário social errôneo sobre um 

episódio recente da história do Brasil. O negacionismo mais uma vez aparece atrelado a 

uma prática revisionista, e a um discurso construído fora do ambiente acadêmico, 

embora o autor seja historiador. Ao contrapor as críticas à historiografia acadêmica e 

não acadêmica, Cantera afirma que  

las críticas a la historiografía académica suelen aducir que ésta nunca ha 

estado libre de prejuicios ideológicos, y que, por otra parte, cuando se 

construye como discurso científico neutro no suele interesar al público 

general y falla en su compromiso cívico" (CANTERA, 2006: 3-4).  

Aqui não se trata de uma historiografia acadêmica, e sim de um discurso 

pseudocientífico destinado ao grande público fora da academia. A crítica levantada por 

Cantera ao discurso acadêmico pode ser aplicada também ao livro de Villa, já que é 

possível identificar uma falta de compromisso cívico, além de histórico, com o passado, 
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deixando a neutralidade de lado e assumindo um papel ideológico delicado para a 

compreensão da história brasileira. 

Partindo para o revisionismo na Argentina, José Luís Bendicho Beired ressalta 

que o "revisionismo histórico argentino" foi uma ―corrente historiográfica que se 

desenvolveu em oposição à interpretação liberal da história argentina‖ (BEIRED, 2000: 

398), valorizando o hispanismo, o catolicismo e o nacionalismo como ideologias. 

Considerar tais elementos condutores do revisionismo historiográfico argentino pode ser 

a ponte para partir para breves apontamentos sobre o revisionismo historiográfico 

hispânico. Tal corrente visava a reinterpretação da história como ferramenta de utilidade 

política, e nesse sentido, repercutiu no campo historiográfico e na formação da memória 

coletiva. Novamente explicita-se a utilização do revisionismo como uma ―atividade 

intelectual de intervenção política‖ (Ibid.), para o que Michael Goebel (2013) dedicou 

uma extensa pesquisa à questão do nacionalismo desse contexto. O autor esclarece na 

introdução do seu livro que a sua proposta é analisar a relação entre o nacionalismo e as 

políticas da história na Argentina do século XX, atentando que ―[...] no toda política de 

la historia es nacionalista, pero todos los nacionalismos profundizan en el passado de la 

nación como base de las reivindicaciones políticas actuales. ‖ (Ibid: 11). A relação entre 

ambos no decorrer das transformações do cenário político argentino está diretamente 

ligada às transformações na historiografia. Ao discurso revisionista argentino dos anos 

1940-50, estão associados elementos ideológico-interpretativos recorrentes na produção 

da intelectualidade hispânica do período, tais como a noção de hispanidade. Aqui 

aparece a relação entre o revisionismo historiográfico e uma tentativa de fortalecer os 

valores nacionais e indentitários de uma nação. 

O argentino Carlos Rama (1981), embora dedique amplo espaço na sua pesquisa 

para discutir o caso argentino, desenvolve esquematicamente os principais preceitos que 

nortearam o revisionismo histórico latino-americano, abordando também os casos do 

Uruguai, Chile, Venezuela, Peru, México e Brasil. Ao discutir, já de início, sobre as 

particularidades do nacionalismo nesses países, o autor justifica a maior ênfase no caso 

argentino devido à estreita relação deste com o revisionismo hispano-franquista. Nos 

outros países, segundo o autor, seja pela menor dimensão territorial (Chile, Paraguai e 

Uruguai) ou pelo idioma e a origem distinta (Brasil), o nacionalismo adquiriu uma outra 

faceta, havendo   
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un consenso más generalizado de sus habitantes de que participan de uma 

nación, y se sienten – sin discusión – miembros de una comunidad política, 

admitiendo su unidad interior, a pesar que sobre el tema se escribe, habla y 

discute, mucho menos. (RAMA, 1981: 15)  

Sobre o nacionalismo argentino, o autor aponta que devido às particularidades 

históricas do processo de formação do país, com destaque para o grande número de 

estrangeiros, adquiriu desde o início um aspecto ―conflictual‖. O autor evoca que ao 

tratar do nacionalismo cultural, pretende analisar a estreita relação entre o nacionalismo 

e o revisionismo historiográfico argentino, relacionados à necessidade de interpretações 

e discursos capazes de combater os elementos ―estranjerizantes‖. (Ibid.: 17) As 

contradições internas – a crise econômica e o fracasso dos planos nacionalistas de 

transformar a Argentina em um grande país com um grande destino nacional – 

estimularam os nacionalistas ―más activamente a refugiarse en el campo subjetivo de su 

particular interpretación histórica: el revisionismo‖. (Ibid.: 19). Ao analisar o 

revisionismo historiográfico argentino, é possível compreender os principais elementos 

formadores do discurso revisionista latino-americano. Além disso, o autor aponta para a 

presença do revisionismo enquanto um recurso presente no campo subjetivo de análise 

do passado, o que denota o seu uso político. Sobre as manifestações do revisionismo 

historiográfico hispânico no revisionismo sul-americano, que teve grande concentração 

e repercussão mais especificamente na Argentina, os intelectuais que defendiam o 

espírito nacionalista que se desenvolvia em oposição às interpretações liberais da 

história do país inspiraram-se em grande medida nos intelectuais da hispanidade. Um 

dos elementos mais destacados pelo revisionismo hispânico e que teve repercussão nas 

camadas intelectuais mais conservadoras latino-americanas encontra-se na 

reinterpretação do passado colonial, questionando a existência de uma metrópole 

opressora, no caso a Espanha, e propondo a reescrita da história através da 

desconstrução da denominada ―leyenda negra" 
7
, visão predominantemente hegemônica 

até então. O discurso dos revisionistas argentinos representava uma manifestação do 

hispanismo, que juntamente com intelectuais de outros países como México e Peru, 

representavam o pensamento da hispanidade na América Latina, no que podemos 

                                                           
7
 A "leyenda negra" será discutida mais adiante, mas trata-se de um modelo interpretativo sobre o passado 

colonial latino-americano no qual os colonizadores espanhois aparecem como agentes de violentas 

atrocidades contra os povos autóctones. As reinterpretações da "leyenda negra" buscarão desconstruir 

essa visão sobre o colonizador, tentando destacar elementos positivos da presença espanhola da América. 
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caracterizar como um processo de formação de redes intelectuais transatlânticas
8
. 

Portanto, a questão do revisionismo historiográfico hispânico, objeto desta pesquisa, do 

qual trataremos mais adiante com profundidade, teve repercussões e agência também na 

América Latina. 

Partindo dessas questões, ao realizar uma análise sobre o revisionismo na 

historiografia recente, Teresa Aguirre (2011) amplia a discussão ao considerar que os 

interesses dos revisionistas eram pautados não só na reinterpretação do passado e na 

determinação histórica, mas também nos interesses políticos e ideológicos 

legitimadores. A autora defende que esse revisionismo toca em questões mais profundas 

e estruturais, na medida em que representa uma crítica à modernidade, no que tange aos 

métodos historiográficos tradicionais de pesquisa histórica. Aguirre estabelece quatro 

elementos de comparação entre o revisionismo e a modernidade, uma reflexão 

extremamente importante para compreender o revisionismo em seu contexto mais 

amplo, como uma proposta intelectual que entra em confronto com teorias e ideias pré-

concebidas. O primeiro elemento coloca a ―construcción de sistemas explicativos con 

base en la razón‖, característica da modernidade, em contraposição à ―búsqueda de 

motivaciones subjetivas e identidades culturales como fuente del cambio‖ (AGUIRRE, 

2011: 40). O revisionismo historiográfico coloca o indivíduo como portador de 

subjetividade, sendo as elites e os intelectuais ilustrados os responsáveis por conduzir e 

manifestar as ações coletivas e sociais. As análises historiográficas sobre o 

revisionismo, tendo surgido no contexto acadêmico de abertura para novas abordagens a 

partir da segunda metade do século XX, dialogam com as críticas à modernidade, 

trazendo para o enfoque analítico questões como a memória e a subjetividade na 

história. Em segundo lugar, enquanto a modernidade baseia-se em tendências objetivas 

da história, os revisionistas consideram uma subjetividade condicionada criada no 

mundo cultural-psicológico atrelado aos valores individuais. O terceiro elemento 

contrapõe a macrotendência da modernidade, e a particularidade do revisionismo, 

considerando as especificidades e relativizando a história. O quarto elemento evoca para 

a distinção entre a noção de ruptura/ revolução defendida pela modernidade, e a noção 

de continuidade e evolução, que costuma orientar a maioria das teorias revisionistas. 

                                                           
8
 Para acesso a uma discussão metodológica mais aprofundada sobre o processo de formação de redes 

intelectuais latinoamericanas, consultar: MAÍZ, Claudio; FERNÁNDEZ B, Álvaro. Redes 

latinoamericanas. Sociabilidad de las relaciones intelectuales. Editorial Académica Española. 2012. 
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Este último elemento da crítica dos revisionistas e de alguns pós-modernos à 

modernidade é descrito por Aguirre como o elemento que 

[...] distingue a los revisionistas el marcado rechazo a la idea de revolución 

como motor de cambio en la história y concebida como ruptura cualitativa a 

lo que oponen la idea de continuidad, evolución y destacan la democracia 

como motor del cambio (Ibid.: 40).  

Dentro dessa noção de continuidade e evolução, poderíamos questionar qual 

democracia os autores revisionistas evocam e defendem. Através das discussões sobre a 

hispanidade e a desconstrução da leyenda negra, perpassaremos sobre algumas 

discussões que podem auxiliar a encontrar essa resposta no que tange ao revisionismo 

historiográfico hispânico. Lembrando ainda que esses dois conceitos refletem o 

conjunto de interpretações revisionistas desenvolvidas durante o regime político no qual 

se fortaleceram, a Espanha franquista. A partir dos quatro elementos de crítica à 

modernidade, é possível compreender como o revisionismo historiográfico se manifesta 

ao lidar com o questionamento de ―verdades‖ históricas pré-concebidas. Ao contrapor 

tais discursos, o revisionismo historiográfico cria e difunde novos discursos políticos e 

ideológicos que representam interesses subjetivos das elites e dos intelectuais. 

 

1.4. Revisionismo historiográfico e Hispanidade  

 Um dos elementos principais que fundamentam o revisionismo historiográfico 

hispânico é o ideal de hispanidade. Marcos Gonçalves (2014: 1) afirma que "a ideologia 

da hispanidade foi um conceito central e apresentou-se como mito unificador dos povos 

hispânicos a partir de uma abordagem revisionista da história", conceito sobre o qual 

Celestino Del Arenal (1994) se debruça para entender o seu processo de formação. Após 

os movimentos de independência na América, ocorreu o rompimento das relações 

políticas e econômicas entre a Espanha e a América. Mas é importante atentar para a 

permanência de ligações em outros âmbitos, questão elucidada por Celestino Del Arenal 

(1994): 

Bien es verdad que, antes de la Emancipación, con dichas iniciativas, lo que 

se pretendía era en general mantener de alguna forma la unidad política, que 

empezaba a verse amenazada y que, despúes de la Emancipación, perdida la 

posibilidad de recuperación territorial, lo que se pretendía era en la mayor 

parte de los casos salvaguardar una cierta unidad espiritual, cultural o 

económica que permitiese a España recuperar um papel internacional más 

activo. (DEL ARENAL, 1994: 13)  
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 A tentativa espanhola de reatar os laços com os países hispano-americanos era o 

elemento chave da sua política externa transatlântica. Atentemos também para o 

surgimento de ideologias pan-americanistas e bolivarianas que prezavam pelo 

fortalecimento dos valores latino-americanos, em contraposição aos valores dos 

colonizadores espanhois. Porém, o fracasso do movimento bolivariano em manter a 

unidade administrativa americana é um acontecimento importante para compreender os 

processos posteriores, no que tange ao florescimento e fortalecimento das políticas 

espanholas internacionais voltadas para o estabelecimento de laços com as repúblicas 

recém fundadas. Após a independência, a política externa espanhola inicial sobre a 

América foi marcada pelo não reconhecimento das novas repúblicas, seguida de acordos 

bilaterais com cada país, no decorrer da segunda metade do século XIX. Esse processo 

de negociação bilateral ia contra a manutenção de uma unidade, uma vez que 

considerava as particularidades de cada país. O paralelo entre o revisionismo 

historiográfico e o ideal de hispanidade está justamente na tentativa de fortalecimento 

da hispanidade no decorrer do século XX, e que acarreta na utilização de práticas 

revisionistas para tal. Del Arenal afirma que: 

Tras el declive del panhispanismo, los últimos años del siglo [XIX] 

conocerían un nuevo impulso americanista de signo distinto. Fue apareciendo 

un hispanoamericanismo baseado en el reconocimiento de los lazos que unían 

España y América y en el deseo de su intensificación, que, como 

estudiaremos posteriormente, alcanzará su mayor desarrollo en el primer 

cuarto del siglo XX. (DEL ARENAL, 1994: 17) 

 Diante da perda de influência na América e da presença marcante de intelectuais 

conservadores na Espanha, ocorre o fortalecimento de correntes de pensamento 

legitimadoras de práticas tradicionais e nacionalistas, apropriando-se de elementos da 

hispanidade em seu discurso. Essa ação encontra repercussão durante o franquismo, 

período em que na tentativa de proteger o país frente ao avanço de forças liberais e de 

esquerda, os intelectuais e políticos conservadores passam a buscar medidas contra 

essas tendências.  

 Mais uma vez aparece o revisionismo como um recurso político e ideológico, 

desta vez, apoiado por diversos intelectuais de direita que apoiavam o regime franquista, 

e que auxiliaram na fundamentação teórica do discurso revisionista, através da 

hispanidade.   Portanto, ao tratar do revisionismo historiográfico hispânico, precisamos 

ter em mente que se trata de um conjunto de interpretações em torno da exaltação do 

ideal da hispanidade e desconstrução da leyenda negra. Essa oposição entre os dois 

elementos destacados através de um discurso revisionista é a questão que pretendemos 
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analisar nesta pesquisa, através do estudo de caso da revista Estudios Americanos, 

editada pela Escuela de Estudios Hipanoamericanos de Sevilla, a partir de 1948. As 

particularidades da revista serão tratadas adiante, mas por ora, cabe destacar que a 

revista está inserida no contexto de fortalecimento do revisionismo historiográfico 

hispânico durante o período franquista, para o que Gonçalves afirma: 

A EA [Estudios Americanos] pode ser traduzida como um veículo que 

aglutinou as sociabilidades intelectuais dentro do imaginário franquista. Nele, 

a idéia de hispanidade acabou sendo o elo indissociável para reivindicar os 

mitos unificadores complementares: pátria, império, raça, e mesmo, a 

operação de revisionismo historiográfico antiliberal. Impregnada de 

tradicionalismo no âmbito da cultura voltada a aprofundar as relações com a 

Iberoamérica, serviu como reação defensiva das coisas hispânicas com 

elementos tomados de empréstimo das ideologias fascistas e apoiada numa 

referência obrigatória: a reconstituição de laços entre a Espanha franquista e a 

América. (GONÇALVES, 2014: 212) 

 Assim, é possível compreender a relação entre revisionismo, nacionalismo e 

tradicionalismo apontada por Carlos Rama, que ao tratar do revisionismo historiográfico 

argentino, demonstra sua inserção nesse ideal de hispanidade do qual estamos tratando, 

uma vez que se utiliza de elementos da hispanidade trazidos da Espanha para analisar a 

política nacional argentina. A abordagem analítica do revisionismo historiográfico 

hispânico, "importada" para compreender a realidade nacional, embora assuma suas 

particularidades e especificidades no contexto argentino, produz uma visão inserida no 

hispanismo. A formação de redes intelectuais e interconexões entre a Espanha e a 

América Hispânica na contemporaneidade evidenciam-se através das pesquisas que 

estudam os vínculos de pensamento entre intelectuais. 
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CAPÍTULO 2: ABORDAGENS HISTÓRICAS E TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

2. 1. Breve histórico dos vínculos e redes intelectuais hispanoamericanas (final do 

século XIX e século XX - décadas de 1940-1950) 

 A relação entre a América e a Espanha passou por diversas fases e conflitos, a 

partir de movimentos ideológicos e intelectuais que foram se moldando no decorrer dos 

anos. Durante o período colonial, essas relações conflituosas foram marcadas pela 

subordinação das colônias hispanoamericanas aos interesses e intervenções espanholas, 

em um modelo de sociedade no qual, embora divididas entre metrópole e colônia, 

ambas pertenciam a uma mesma unidade, fundamentada nas relações imperialistas 

ultramarinas espanholas. Como já mencionado no capítulo anterior, no século XIX, com 

os processos de luta pela emancipação na América Latina, ocorreu uma ruptura política 

e institucional entre a Espanha e a América. O surgimento do bolivarianismo, que 

buscava fortalecer as noções de unidade e pertencimento em um mundo essencialmente 

latino-americano, ia contra a presença espanhola na América, e com o seu crescimento, 

que culminou nas independências, a Espanha viu-se incapaz de manter os laços diretos 

com suas ex-colônias. Por outro lado, os movimentos pela emancipação culminaram na 

fragmentação da América Espanhola, dando espaço para o surgimento de diversos 

países independentes, o que representou o fracasso do projeto bolivarianista de 

manutenção de uma unidade sul-americana, a Grã-Colômbia, que não se concretizou. A 

segunda metade do século XIX também é marcada pelo surgimento do 

panamericanismo, encabeçado pelos Estados Unidos, devido a sua crescente presença 

na política latino-americana, ocorrendo uma disputa pela influência na América Latina 

na qual a Espanha sai enfraquecida e sua tentativa fracassada. Em um período no qual 

ocorre o fortalecimento das ideias nacionalistas e imperialistas na Europa, a Espanha se 

vê entrando em um processo de isolamento, devido a sua perda de influências no âmbito 

internacional. Portanto, "[...] perdida la posibilidad de recuperación territorial, lo que se 

pretendía era en la mayor parte de los casos salvaguardar una cierta unidad espiritual, 

cultural y económica que permitiese a España recuperar un papel internacional más 

activo", como afirma Celestino Del Arenal (1994: 13).  

 Portanto, a perda das colônias e de influências ocasionara na Espanha uma crise 

de identidade nacional e da política interna, além de um enfraquecimento da economia e 

dos modelos de sociedade vigentes. Esse período de isolamento e crise é conhecido 
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como o "desastre de 1898", que, se por um lado representava a crise moral e política, 

também trouxe consigo um novo impulso de mudança nas estratégias, na expectativa de 

buscar um novo sentido nacional e prestígio internacional, como expõe Arenal: "El 

'desastre' de 1898, dentro de la crísis y desmoralización que provocó, sirvió para sacudir 

la consciencia de muchos españoles sobre el sentido de España, su indentidad nacional, 

su futuro y su papel internacional" (Ibid.: 19). Nessa conjuntura surge o impulso para a 

criação do regeneracionismo reformista espanhol, tendência liberal com o intuito de 

modernização e superação da decadência, cuja proposta de atuação incentivava a 

"plasmación del regeneracionismo por vía de aproximación a la América hispana" 

(Ibid). É nessa dinâmica que a América hispânica vai adquirir um novo sentido e 

importância simbólica e política para a Espanha, através do hispanoamericanismo, que 

buscava na herança do passado colonial, no qual se cruzaram os 'destinos' americano e 

espanhol, uma esperança social messiânica para o futuro. Por um lado, essa 

reaproximação com a América tendia a inserir-se no impulso liberal em direção ao 

horizonte do porvir, interligado com o espírito imperialista, através da utilização de 

práticas revisionistas em torno do hispanoamericanismo que legitimassem esses laços 

culturais e espirituais. Foi uma ideologia que, ao se voltar para o passado, tinha em 

mente interesses político-ideológicos do presente, na construção de um futuro mais 

próspero para a Espanha, havendo dessa forma, uma aproximação com os ideais 

tradicionalistas, conservadores, e cristão-católicos. 

 O princípio articulador do projeto político-ideológico da revista Estudios 

Americanos encontra nesse período os seus fundamentos norteadores. Essa perspectiva 

ideológica e interpretativa de reaproximação com a América utilizada como um recurso 

político para recuperar um papel internacional mais ativo, é conhecida como 

hispanoamericanismo. Tendo se desenvolvido em um momento de crise na Espanha e 

com o intuito de superá-la, foi um movimento intelectual que acompanhou diversas 

mudanças na política interna, pois, segundo Arenal (1994), o hispanoamericanismo  

tenía la ventaja de servir tanto a conservadores com a liberales, pues si por un 

lado reivindicaba un pasado glorioso, rechazaba la leyenda negra y tendía a 

preservar los restos del Imperio español en las Antillas, por otro se orientaba 

hacia el futuro, implicaba una política de regeneración y abría renovadas 

posibilidades de modernización y secularización (ARENAL, 1994: 17). 

 Portanto, tendo sofrido modificações e adaptações nos diferentes momentos 

políticos e por encaixar-se em um modelo tanto conservador como liberal, o 

hispanoamericanismo não deixou de ser uma ferramenta política durante as mudanças 
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de governo, se estabelecendo gradativamente e passando por diversas fases. De acordo 

com Isidro Sepúlveda Muñoz (2005), o hispanoamericanismo pode ser analisado a 

partir de três correntes que se desenvolveram historicamente e representaram algumas 

mudanças de perspectiva em relação ao contexto político vigente: o panhispanismo, o 

hispanoamericanismo progressista e a hispanidade. É importante frisar que durante o 

processo de desenvolvimento e consolidação dessas correntes de pensamento, por 

estarem inseridas no hispanoamericanismo, os elementos formativos e articuladores do 

movimento se mantiveram, em sua maioria, sendo reforçados ao longo da primeira 

metade do século XX. Ou seja, embora houvesse em alguns pontos um certo combate 

entre as perspectivas liberais ou conservadoras que foi tomando o hispanoamericanismo 

em diferentes fases, o princípio e objetivo central de reatar os laços com a América 

possibilitou a transmissão dos elementos essenciais do hispanoamericanismo de uma 

corrente para a outra. Sendo assim, ao tratar brevemente dessas correntes, ao invés de 

nos aprofundarmos na discussão desses elementos divergentes que provocaram rupturas 

no cenário político-intelectual espanhol, pretendemos apontar os elementos de 

continuidade que possibilitaram a consolidação do ideal da hispanidade como um 

princípio fundamental da política externa espanhola em direção à América durante o 

segundo período franquista, no qual se insere a revista Estudios Americanos. Com isso, 

buscamos entender o processo histórico de desenvolvimento do revisionismo 

historiográfico hispânico através da hispanidade e da desqualificação da lenda negra. 

 Em uma primeira fase do hispanoamericanismo, nas últimas décadas do século 

XIX, desenvolveu-se a corrente do panhispanismo, trazendo a "idea de 'unión 

hispánica',[e] se inscribía en la línea de los movimientos reivindicativos románticos de 

exaltación de los valores espirituales de la nación (ARENAL, 1994: 17). Foi um 

primeiro impulso mais estruturado que expressava o desenvolvimento de uma 

consciência intelectual e política sobre a necessidade de fundamentar a ligação histórica, 

cultural e espiritual entre a Espanha e a América, na criação do ideal de fortalecimento 

do tão idealizado império transatlântico hispanoamericano. Sobre o panhispanismo, 

Isidro Sepúlveda Muñoz destaca que se fundamentava em três componentes conceituais 

predominantes: "[...] su fuerte contenido nacionalista y la reivindicación del pasado 

colonial español; la defensa y exaltación de la religión católica; y la promoción de un 

orden social regulado por parámetros burgueses con un fuerte contenido jerárquico" 

(SEPÚLVEDA MUÑOZ, 2005: 102). Nesse primeiro momento, ocorreu a definição 
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"oficial" e estatal do sentimento hispanoamericanista, através de duas ações 

institucionais durante a ditadura de Primo de Rivera (1923-1930): a celebração de 12 de 

outubro de 1923 na qual o governo explicitou sua preocupação política com as relações 

entre Espanha e América; e a audiência em Roma ante Pío XI na qual a Espanha 

assumiu o papel de porta-voz dos países hispanoamericanos, explicitando-se a 

importância dada ao catolicismo como elemento para sustentar as relações espirituais 

com a América, e que propiciariam intercâmbios comerciais e alianças políticas. Para 

essa consolidação, contribuiu em grande parte Ramiro Maetztu, um dos principais 

pensadores e idealizadores do regime primorriverista, e também um dos mais 

representativos defensores da hispanidade. 

 A segunda corrente, o hispanoamericanismo progressista, constituída por grupos 

e personalidades independentes, possuía um caráter apriorístico, que segundo 

Sepúlveda, os diferenciava dos panhispanistas, que se preocupavam principalmente em 

recuperar o prestígio internacional reforçando valores tradicionais:  

De hecho, el origen de esta corriente no se encuentra en un planteamiento de 

proyección nacional, sinó en la mencionada campaña de reactivación del 

acercamiento de España hacia sus antiguas colonias, emprendida desde 

mediados del siglo XIX por una parte de la burguesia liberal (Ibid.: 123). 

 Portanto, essa corrente centrava-se muito mais no debate sobre a projeção 

americana como um meio para potencializar a cultura hispânica numa tentativa de 

reaproximação, do que na discussão sobre a reafirmação nacional espanhola. Medidas 

como a criação de programas de atuação que tratavam de articular a política que a 

Espanha deveria ter para sua projeção em direção à América, tomadas pela corrente 

progressista, foram inovadoras no processo de consolidação de uma política 

institucionalizada hispanoamericana. Já nos primeiros anos do século XX, a criação da 

União Ibero-Americana representou o início de uma materialização efetiva dos ideais 

que pregavam. Um dos ícones para a elaboração e sistematização do programa 

hispanoamericanista foi Rafael Altamira, que auxiliou na propagação dessas ideias 

através de congressos e eventos internacionais, sediados inicialmente em Madrid, como 

o Congresso Social e Econômico Hispano-Americano, em 1900. Embora sua proposta 

de atuação considerasse os problemas regeneracionistas nacionais, transcendia a analisar 

os problemas do outro lado do Atlântico, como afirma Sepúlveda, tentando 

compreender o olhar dos americanos em relação à Espanha, buscando também enfrentar 

as políticas intervencionistas dos Estados Unidos. Altamira contribuiu para a 
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institucionalização do tema nos ambientes pedagógicos e universitários, apresentando 

ao rei Alfonso XIII um programa de atuação em direção à América que propunha o 

intercâmbio entre professores universitários da Espanha e da América, bolsas de estudos 

e criação de centros hispânicos na América. Além disso, o Arquivo das Índias, sediado 

em Sevilla, foi reativado, incentivando o estabelecimento nessa cidade de um amplo 

estudo acadêmico e histórico sobre a América. Atentamos para o centro cultural 

hispânico que se formou com essas medidas, e que propiciou a proliferação de 

publicações sobre a hispanidade nos anos posteriores, e, no que tange à Sevilla, a 

criação da Escuela de Estudios Hispano-Americanos em 1942, e juntamente a Estudios 

Americanos. Sepúlveda, sobre o processo de reativação do Arquivo das Índias, ainda 

aponta que: "Tal medida debe vincularse a la ya nacida corriente de revisionismo 

histórico cuya principal función era la definitiva denuncia de la leyenda negra y su 

contraargumentación" (Ibid.: 147). 

 Com o final da ditadura primorriverista, a Segunda República Espanhola (1931-

1936) foi a primeira democracia genuína na Espanha, e carregava expectativas de 

diversos setores da sociedade. Caracterizada pela tentativa por parte do Estado de 

realizar reformas vindas de cima, inserido em um espírito democrático, promoção de 

igualdades sociais, direitos trabalhistas e das mulheres, laicidade do Estado, separação 

Igreja e Estado, trouxe muitas controvérsias. Ganhou apoio em diversas medidas dos 

setores de esquerda e das camadas sociais marginalizadas, entrando em conflito com os 

setores tradicionais, conservadores e as elites. A Igreja deixou de ser uma das 

expressões da identidade nacional da Espanha para se tornar uma "mera associação 

voluntária", segundo Raymond Carr (2004: 224), o que provocou o enfurecimento de 

setores religiosos. Para esse período, o autor aponta que  

[...] a crise em Espanha era uma variante regional de uma crise que agitara a 

maior parte da Europa desde a Primeira Guerra Mundial na qual competiam 

pela hegemonia três projectos opostos para a reconstrução do Estado do pós-

guerra – a democracia liberal, o fascismo e o socialismo revolucionário. [...] 

Os grupos políticos que apoiavam a República também estavam divididos. 

Iam dos republicanos conservadores que desejavam modernizar a sociedade 

capitalista espanhola, aos anarquistas que procuravam derrubá-la (Ibid.: 225). 

 Via-se em evidência a polarização entre direita e esquerda, mas também dentro 

das próprias tendências. Na esquerda, encontravam-se o Partido Socialista, o Partido 

Comunista, os comunistas anti-estalinistas e os anarquistas. Os grupos de direita, em 

busca de derrubar a nova democracia, começaram a se articular formando uma 
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coligação de direita, em fevereiro de 1933, a Confederação Espanhola dos Grupos 

Autónomos de Direita (CEDA), sob a direção do advogado católico José Maria Gil 

Robles, da qual fazia parte o recém fundado Acção Popular, partido de massas lutando 

em busca de uma solução autoritária e corporativa para a crise na Espanha, e 

promovendo o bloqueio da legislação. Toda essa movimentação teve como resultado 

um período intenso de guerra civil, que se estendeu até 1939, com o início do regime de 

Franco. Dentro desse contexto de instabilidade, durante os anos trinta o movimento 

hispanoamericanista sofre uma crise, como afirma Sepúlveda Muñoz (2005). Segundo o 

autor, "La única originalidad notable al respecto fue la aparición de la hispanidad" 

(Ibid.: 156). Ocorre que, de certa forma, a direita espanhola une diversos elementos do 

pensamento panhispanista e do hispanoamericanismo progressista, culminando na 

hispanidade, "[...] concepto que pretendía una transcendencia del nacionalismo español 

en su misión universal dentro de la cristandad, [que] marcó el límite de máxima 

evolución del hispanoamericanismo conservador" (Ibid.: 157). Em parceria com as 

instituições católicas, os grupos de direita defensores do hispanoamericanismo 

inauguram uma corrente de pensamento na qual a religião deixa de ser um componente 

a mais no discurso, e passa a ser a base da hispanidade. 

 Após a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), inicia-se o governo de Franco, que, 

como um regime autoritário e conservador, e baseado num espírito nacionalista, foi 

extremamente repressivo. De acordo com Raymond Carr (2004), o regime vitorioso 

consolidou-se como uma continuação da guerra civil em diversos âmbitos, agindo 

violentamente e repressivamente contra os vencidos, em nome da defesa da pátria, em 

busca de 'desinfetar' e "[...] banir da Espanha os sistemas e as ideologias que tinham 

'corrompido' a sua 'verdadeira identidade'. Entre estes estavam a democracia, o ateísmo 

e, pelo menos, nos primeiros anos do regime, o capitalismo como um sistema de 

mercado liberal" (CARR, 2004: 243). Esse mesmo caráter repressivo e violento da 

discussão política esteve presente no discurso defensivo da hispanidade, compartilhando 

a causa anticomunista, nacional e católica em sua atuação em direção à América. 

 Segundo Celestino Del Arenal,  

La Dictadura franquista adaptará a sus proprios intereses, tanto internos como 

internacionales, los presupuestos reaccionarios sobre los que se habría 

construido la idea de Hispanidad a lo largo de los años treinta, formulando un 

modelo de relaciones con Iberoamérica variable en función de los distintos 

contextos internacionales en los que tendrá que moverse a partir de 1939 

(ARENAL, 1994: 67). 
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 Sepúlveda aponta para essa mesma questão, ao afirmar que o discurso 

institucionalizado da hispanidade sofreu alterações no decorrer dos quase quarenta anos 

de ditadura franquista (1939-1976), de acordo com a variabilidade das circunstâncias 

nas quais se encontravam as relações internacionais da Espanha, que pode ser dividido 

em três grandes fases (SEPÚLVEDA MUÑOZ, 2005: 173-175). A primeira ocorreu 

durante a guerra civil espanhola e a II Guerra Mundial, sendo caracterizada pela 

presença de um grupo de falangistas na liderança, como Giménez Caballero e Serrano 

Súñer, utilizando os pressupostos ideológicos expostos por Ramiro de Maeztu na revista 

Acción Española, de 1931 a 1936, principalmente no que tange a um tradicionalismo 

católico e monárquico e a um hispanismo messiânico. No final da II Guerra, tendo em 

vista a perda de forças dos regimes totalitários fascistas, ocorreu um processo de 

adaptação e suavização do discurso agressivo e imperial presente na política externa da 

hispanidade, resultando na substituição do Consejo de la Hispanidad, criado em 1940 

como organismo dependente do Ministério de Assuntos Exteriores, pelo Instituto de 

Cultura Hispânica, em 1945, iniciando-se o segundo período franquista.  

 Sobre a transição do primeiro para o segundo período franquista, Pedro Carlos 

González Cuevas concorda com Sepúlveda ao tratar do estabelecimento da nova direita 

monárquica nesse período: 

De hecho, a partir de 1942, el régimen comenzó a dejar explícitas sus 

diferencias ideológicas con las potencias del Eje. En la Revista de Estudios 

Políticos, Alfonso García Valdecasas manifestó que no podía ponerse en el 

mismo plano al Estado español y a los Estados totalitarios. Y es que España 

había mantenido una postura ética en defensa de los valores objetivos 

religiosos frente al maquiavelismo de las otras naciones europeas. De ahí que 

en la tradición española no tuviera cabida la visión del Estado como fin en sí 

mismo: 'Por encima del Estado - dirá - hay un orden de verdades y preceptos 

a que él debe atenerse' (CUEVAS, 2005: 183).  

 Nesse contexto, também foi fundada em 1942 a Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, em Sevilla, pelo catedrático Vicente Rodríguez Casado, ligada ao Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas e ao Conselho da Hispanidade/ Instituto de 

Cultura Hispânica. Sobre a sua fundação, o manual em memória da instituição, 

publicado em 1994, afirma que: 

En la creación de la EEHA no sólo influyó el interés del franquismo en 

formar historiadores e investigadores de la obra civilizadora de España en 

América, sino también por el deseo de fomentar el contacto científico entre 

las juventudes de los países iberoamericanos. (NAVARRO GARCÍA: 1994: 

9) 
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Inserida em um contexto de proliferação de instituições e publicações, a 

instituição veio a ser um dos instrumentos de elaboração e difusão do pensamento 

intelectual, político e cultural da hispanidade, através de publicações como o Anuário de 

Estudios Americanos, criado em 1944, a revista Estudios Americanos, criada em 1948 e 

os suplementos de Historiografia y Bibliografia, criado em 1954. Atentamos, portanto, 

para esse interesse do franquismo em investir em um crescimento dos estudos históricos 

sobre a hispanidade, que propiciou o amadurecimento acadêmico de diversos 

intelectuais ligados a espaços acadêmicos e universitários em destaque na Espanha, mas 

também nos países latinoamericanos, num processo de formação de uma comunidade 

hispânica. Ocorre nesse período a formação de redes intelectuais intercontinentais, que 

serão analisadas posteriormente no presente capítulo, mas que convém citar por ora que 

representam a proliferação e difusão do discurso da hispanidade no campo intelectual 

iberoamericano. Nesse sentido, outra questão que será melhor abordada mais adiante, 

trata-se da concepção revisionista que toma o estudo histórico do passado colonial na 

América, através de uma análise historiográfica que busca condenar a lenda negra, ao 

mesmo tempo em que se exalta os laços hispânicos que unem os dois lados do oceano. 

 Voltando à análise de Sepúlveda, o segundo período franquista foi marcado pela 

presença de Alberto Martín Artajo na coordenação do ministério de Assuntos 

Exteriores, de 1945 a 1957. Suas ideias foram decisivas para a implantação da 

Comunidade Hispânica das Nações e o fortalecimento da hispanidade, como uma 

tentativa de combater o novo isolamento internacional pelo qual a Espanha passava no 

pós-guerra, devido a suas antigas aproximações com os países do Eixo. A atuação 

internacional da Espanha desse período não focava tanto no fator político, mas sim na 

preocupação com o fator religioso-católico como ferramenta inserida na hispanidade 

para instaurar o processo de reconquista cultural e espiritual da América. Uma estratégia 

tomada foi a aliança firmada entre Espanha e Estados Unidos, em 1953, através de um 

tratado de paz e amizade, a fim de combater a ameaça comunista e revolucionária que 

começava a alcançar resultados nos países hispanoamericanos. Atentamos para a 

permanência da "idea de hispanidad como gran família hispana" (SEPÚLVEDA 

MUÑOZ, 2005: 174), como resquício dos regimes fascistas, embora alguns elementos 

de discurso tenham sofrido mudanças de enfoque consideráveis: 

"desaparecieron las repetidas referencias a 'imperio' y 'raza' (entendida aqui 

en su sentido más biológico) y se sustituyeron ideas como las de maternidad 
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por fraternidad, preeminencia por comunidad y, por su puesto, todo atisbo 

antiyanqui
9
 fue sustituido por las proclamas anticomunistas" (Ibid.).  

 Portanto, para compreender o crescente interesse do regime franquista no 

restabelecimento dos laços culturais e espirituais com a América através do ideal da 

hispanidade, voltamos a mencionar a situação de isolamento internacional em que se 

encontrava a Espanha visto a degeneração e fim dos sistemas totalitários fascistas na 

Europa com o final da II Guerra Mundial. A perda de espaço e de reconhecimento, e 

paralelamente a condenação do regime repressor no qual se encontrava a Espanha, 

obriga a uma transformação da política interna e externa, e a uma reaproximação com o 

hispanoamericanismo através da hispanidade, apontando para a esperança depositada na 

América pela Espanha, em reconquistar uma posição internacional mais ativa e 

combater a debilidade e as duras críticas ao regime.  

 A terceira fase do franquismo trata-se do contexto transcorrido desde finais dos 

anos 1950 caracterizado por um longo período de transição democrática, efetivado em 

1976, com o término do regime, sobre o qual não nos ateremos a discutir, considerando 

que foge do nosso recorte temporal. Convém somente afirmar que, por ser um período 

de transição, as mudanças institucionais em relação à hispanidade a fazem assumir um 

papel menos defensivo, considerando que o processo de isolamento espanhol era um 

capítulo da história praticamente superado, com o ingresso da Espanha na comunidade 

internacional, os acordos de paz firmados com os Estados Unidos e a sua entrada na 

Organização das Nações Unidas (ONU), conquistada em 1953. Ocorre uma 

desideologização da hispanidade, uma vez que diminui o interesse em priorizar a 

manutenção de laços espirituais e da política cultural do passado, e aumenta a 

preocupação em potencializar os intercâmbios comerciais e a cooperação econômica 

com os países hispanoamericanos. 

 

2.2. Discutir a temporalidade 

 A fim de discutir o recorte temporal da pesquisa, reservamos este espaço para 

compreender as dimensões objetivas, históricas e factuais que nos auxiliaram na 

limitação do objeto de estudo e sua expressão no espaço e no tempo. Foi necessário 

realizar um recorte que possibilitasse compreender a manifestação do revisionismo 

                                                           
9
 O termo "antiyanqui" trata-se do antônimo de "yanqui", que em diversos países da América Latina 

adquiriu o significado relativo ao que está relacionado com os Estados Unidos.  
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historiográfico da revista Estudios Americanos, levando em consideração diversos 

aspectos. Em primeiro lugar, o recorte foi definido pelas edições disponíveis para 

consulta no acervo da Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do 

Paraná, do número 32 ao 111, correspondente ao período que se estende de maio de 

1954 a novembro/ dezembro de 1961, documentação que foi digitalizada pelo professor 

e historiador Marcos Gonçalves, orientador da presente pesquisa monográfica. Por outro 

lado, a partir de uma análise da documentação e também dos acontecimentos históricos 

que marcaram as décadas de 1940 e 1950 na Espanha, foi possível selecionar 

metodologicamente o recorte temporal que seria utilizado. Segundo Antoine 

Prost(2008), "Por estar imerso no tempo, o historiador o coloca, de algum modo, à 

distância de seu trabalho, balizando-o com suas pesquisas, delimitando-o com seus 

pontos de referência e fornecendo-lhe uma estrutura" (PROST, 2008: 104). Portanto, 

para a realização dessa pesquisa foi necessário buscar pontos de referência que 

pudessem auxiliar a definir um recorte temporal que fosse possível de ser trabalhado, 

tanto no que tange à uma coerência sobre o que é esperado de uma pesquisa 

monográfica, mas principalmente nos aspectos intrínsecos ao período histórico em que a 

revista Estudios Americanos foi gestada e circulou. Para compreender esse processo de 

formação da publicação inserida em um impulso hispanoamericanista, foi necessário 

ater-nos aos fundamentos dessa ideologia e às correntes hispanoamericanistas 

desenvolvidas em especial no decorrer da primeira metade do século XX. Tratando-se 

especificamente do segundo período franquista, como já mencionado, este passou a ser 

um dos nossos pontos-chave para a delimitação temporal.  

 Prost ainda destaca a necessidade de o historiador lograr certo distanciamento 

com o objeto de pesquisa no intuito de produzir um tempo objetivado, ou seja, um 

tempo que não produza uma perspectiva teleológica pela necessidade de legitimar o 

presente através do passado/ recorte temporal e fonte documental escolhidos. Através do 

estudo dos processos históricos é que deveria ser possível elucidar uma determinada 

categorização do tempo, e consequentemente, a definição de recortes e periodizações, 

para as quais o autor alerta para a impossibilidade de "[...] abranger a totalidade sem 

dividi-la. [...] No entanto, nem todos os recortes têm o mesmo valor: será necessário 

encontrar aqueles que têm sentido e servem para identificar conjuntos relativamente 

coerentes". Todo historiador ao realizar uma pesquisa histórica irá se deparar com o 

problema de limitar seu objeto de análise, e para tanto, com a necessidade de definir o 
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recorte que trabalhará, seja este temático, espacial ou temporal. O historiador "[...] deve 

encontrar as articulações pertinentes para recortar a história em períodos, ou seja, 

substituir a continuidade imperceptível do tempo por uma estrutura significante" 

(PROST, 2008: 107). De nada basta produzir recortes que não tenham algum sentido 

histórico, pois estes surgem através da análise e percepção de rupturas e continuidades. 

As periodizações tratam-se, portanto, de perceber rupturas que possibilitam a definição 

de mudanças e novas perspectivas.  

 No que tange ao nosso objeto de estudo, o revisionismo historiográfico 

hispânico na revista Estudios Americanos, surgiu num primeiro momento o recorte de 

1954 a 1961, correspondente às edições da publicação que tivemos acesso por estarem 

disponíveis na Biblioteca de Ciências Humanas da UFPR, como já mencionado. Porém, 

a partir desse recorte, partimos para a fundamentação teórica e histórica que o pudesse 

embasar. A revista era publicada pela Escuela de Estudios Hispano-Americanos de 

Sevilla, fundada em 1942. Ao analisar mais a fundo a revista e perceber a presença do 

discurso de desqualificação da lenda negra juntamente com uma exaltação da 

hispanidade, passamos a nos dedicar a esses dois elementos para compreender como 

estes dialogavam entre si. Chegamos a duas novas proposições sobre a questão 

temporal. A primeira, trata-se do livro Historia de la Legenda Negra 

hispanoamericana, de Rómulo D. Carbia, publicado em 1944, que expõe uma crítica 

acirrada à lenda negra, e uma tentativa de desconstruí-la. O livro está inserido no 

contexto de fortalecimento do ideal da hispanidade, e daqui partimos para a segunda 

proposição, considerando que em 1945, com o final da II Guerra Mundial, inicia-se o 

segundo período franquista, caracterizado por uma reativação dos ideais de criação da 

Comunidade Hispânica das Nações, através da terceira corrente do 

hispanoamericanismo, de acordo com a análise já exposta a respeito de Isidro Sepúlveda 

Muñoz (2005) e de Celestino Del Arenal (1994). O segundo período franquista estende-

se até finais da década de 1950 e inícios de 1960, e nesse novo contexto de reabertura 

democrática e de reconhecimento Espanhol no âmbito internacional, o ideal da 

hispanidade deixa gradativamente de fazer parte do projeto político franquista, que 

passa a investir mais nas relações econômicas e financeiras com a América, em 

detrimento da manutenção de um ideal unificador cultural e espiritualmente.  

  A partir dessas considerações, definimos o recorte de 1942, ano de criação da 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla e do início de um distanciamento 
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da Espanha com os regimes totalitários, acompanhado do fortalecimento do 

hispanoamericanismo através do ideal da hispanidade - perpassando por 1944, ano de 

publicação do livro de Carbia, 1945, final da II Guerra Mundial, em que o 

hispanoamericanismo é reativado através do ideal da hispanidade, 1948, quando é 

criada a revista Estudios Americanos, - a 1961, último ano da publicação. 

 Sobre a limitação da temporalidade, Bernard Lepetit (1996) afirma que  

Nesse processo, a escolha de uma escala particular tem como efeito modificar 

a conformação e a organização dos objetos. Entretanto, nenhuma escala 

desfruta de um privilégio especial. Os macrofenômenos não são menos reais, 

os microfenômenos não são mais reais (o inversamente): não há hierarquia 

entre eles. As representações em diferentes escalas não são projeções de 

realidades que se encontrariam por detrás delas. 'Por detrás delas, existem 

apenas outras 'vistas' [...] O real está entre elas, aquém delas' (LEPETIT, 

1996: 100).  

 Portanto, a escolha de uma escala depende do que o historiador pretende definir 

como objeto de estudo. Pensamos inicialmente em limitar a análise de 1954 a 1961, 

seguindo a periodização das edições da revista que tivemos acesso. Porém, levando em 

consideração a proposição de Antoine Prost (2008) sobre a escolha de um recorte, seus 

inconvenientes e cuidados que devem ser tomados, repensamos essa escolha: "em 

primeiro lugar, o confinamento do período em si mesmo impede de apreender sua 

originalidade. [...] Em segundo lugar, critica-se o período por criar uma unidade fictícia 

entre elementos heterogêneos" (PROST, 2008: 109-110). Se considerássemos somente 

esse período de sete anos, perderíamos a possibilidade de compreender o processo de 

formação do ideal da hispanidade desde o início da década de 1940, bem como o 

contexto de isolamento espanhol do pós-guerra de 1946 que incentivou um novo olhar 

sobre a América. Considerando o recorte de 1942 a 1961, atentamos, por outro lado, 

que durante o segundo período franquista, embora houvesse uma unidade simbólica de 

atuação frente ao hispanoamericanismo, ocorreram rupturas e mudanças na política 

interna e externa, por exemplo, com o processo de aceitação da Espanha na ONU e os 

acordos de paz com os Estados Unidos, que provocaram transformações substanciais. 

Ao definir este recorte de praticamente vinte anos, não pretendemos propor uma 

unidade entre elementos que podem vir a ser heterogêneos em suas particularidades, 

mas compreender o processo de desenvolvimento de um discurso revisionista através da 

relação entre exaltação da hispanidade e desqualificação da lenda negra na revista 

Estudios Americanos. Vale lembrar a afirmação de Prost de que toda escala temporal 

definida é válida de for coerente com a produção de sentido que lhe quer atribuir. Nesse 
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sentido, Jacques Revel (1996), em seus estudos sobre a micro-história, destaca que no 

princípio de variação de escalas 

A abordagem micro-histórica é profundamente diferente em suas intenções, 

assim como em seus procedimentos. Ela afirma em princípio que a escolha 

de uma escala particular de observação produz efeitos de conhecimento, e 

pode ser posta a serviço de estratégias de conhecimentos. Variar a objetiva 

não significa apenas aumentar (ou diminuir) o tamanho do objeto no visor, 

significa modificar sua forma e trama (REVEL, 1996: 20). 

 A variação da escala temporal escolhida visou compreender o processo de 

construção do revisionismo historiográfico hispânico, e não só em analisar a revista 

Estudios Americanos, como se pretendia de início. Com isso, abriu-se a possibilidade 

para compreender na publicação a manifestação e as particularidades que esse 

revisionismo adquire, levando em consideração que, sobre o segundo período 

franquista, Isidro Sepúlveda aponta que o hispanoamericanismo, através do ideal da 

hispanidade, passa de um uso cultural passa para um uso ideológico, chegando a um 

metafísico, com a tentativa de restabelecer os laços culturais e espirituais com a 

América, valorizando mais a dimensão religiosa em detrimento das questões políticas 

(SEPÚLVEDA MUÑOZ, 2005: 174).  

 

2.3. História dos intelectuais, memória e redes intelectuais 

 A fim de esclarecer alguns conceitos e escolhas de abordagem, pretendemos a 

seguir expor alguns preceitos norteadores da pesquisa, no que tange aos pressupostos 

teórico-metodológicos que embasaram nossa análise. Tendo como objeto de estudo o 

revisionismo historiográfico e fonte uma revista de síntese e cultura hispânica, foi 

necessário pensar em um método de análise para compreender as manifestações 

revisionistas na publicação através de referências à hispanidade e à lenda negra. 

Entendendo a revista como um meio propício para a difusão de uma ideologia 

específica definida pelo conselho editorial através de um projeto de criação da mesma, 

apontamos para a possibilidade de compreendê-la como uma unidade intelectual na qual 

se inserem diversos pesquisadores. Embora hajam particularidades de pensamento entre 

os intelectuais que publicaram na revista, essas especificidades estão inseridas em um 

projeto maior de difusão cultural e política da hispanidade, sendo um espaço para 

sintetizar e interpretar as ideias que veiculavam no mundo hispanoamericano. Sendo 

assim, trazemos inicialmente a análise de Claudio Maíz e Álvaro Fernandes B. (2012), 

sobre as sociabilidades das relações intelectuais nas redes latinoamericanas.  



39 
 

 Os autores partem de uma análise sobre os estudos de literatura e as relações 

literárias, abordando conceitos como intertextualidade, autoria e teorias da recepção, 

para discutir a formação de um 'entrelaçado de discursos' através da qual se criam 

tendências literárias. Para exemplificar essa questão, os autores ressaltam o caso 

literário da corrente "arielista", inaugurada com o livro Ariel (1900) do escritor uruguaio 

José Enrique Rodó. Nesse caso, ―El autor ha perdido el control sobre su discurso, deja 

de 'pertenecerle' y pasa a integrar el 'macrocosmo plurilinguístico nacional' o 

metanacional como en el caso de América Latina‖ (MAÍZ; FERNANDEZ B., 2012: 6). 

O termo refere-se não só à essa obra, mas ―a cierta orientación del espíritu de esos años‖ 

(Ibid.). Ao citar esse exemplo e mostrar a perda de controle sobre o discurso, os autores 

afirmam que somente o diálogo entre discursos e não entre autores é que possibilitará 

novas mudanças radicais de perspectiva. Essa exposição seria uma metáfora para 

construir uma conceitualização que permita compreender as transformações que 

ocorrem no cenário intelectual. Segundo os autores, noções como "rede intelectual"  e 

"profissionais do conhecimento" expressam com mais profundidade e precisão o que 

ocorre no campo intelectual e na produção do conhecimento, ao invés de noções como 

―intelectual‖, vista como uma figura solitária e excepcional. Ao considerar que os 

intelectuais não produzem aquém do seu tempo e local de escrita, a formação de redes 

intelectuais torna-se um conceito muito mais palpável e exemplificador do que seriam 

as relações de troca de conhecimento no campo acadêmico. No caso do 

hispanoamericanismo, configura-se como um discurso que adquiriu independência em 

relação aos primeiros autores que o mencionaram, se considerarmos que tornou-se um 

ideal que passou por diversas transformações e contextos históricos, inspirando todo um 

corpo acadêmico e um projeto político para as relações exteriores da Espanha. Levando 

em consideração o discurso da hispanidade por essa perspectiva, atentamos para a 

importância de compreender os "Estudios de las redes intelectuales [...] centrado, 

asimismo en los discursos producidos por ellos, no en los intelectuales exclusivamente" 

(ibid.: 7). Ou seja, tendo como objeto de estudo o revisionismo historiográfico que se 

instaura através da hispanidade, entender a revista Estudios Americanos como um 

campo intelectual, uma rede intelectual, possibilita compreender a unidade ideológica 

exposta na mesma, ao invés de considerar os intelectuais como indivíduos isolados. 

Dessa maneira, se visa estudar a sociedade a partir de um campo intelectual, e não de 

seus indivíduos e biografias individuais, contestando assim a ideia de homens 

representativos de uma sociedade típica de abordagens históricas tradicionais. Segundo 
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Maíz e Fernández, diversos pesquisadores realizaram estudos sobre a figura do 

intelectual, como Foucault e a história das mentalidades, Lovejoy e a história das ideais, 

dentre outros, no decorrer do século XX. Porém, não houve uma preocupação 

substanciada em analisar um conjunto de relações intelectuais ao invés de seus 

enunciados individuais. Portanto, a noção de rede intelectual pretende ser uma " 

herramienta analítica operativa para medir y representar las relaciones entre individuos‖ 

(Ibid.: 9). 

 Os autores ainda apontam que para essa perspectiva analítica, as revistas se 

tornam um meio privilegiado e epicentro para a constituição de redes intelectuais. 

Debruçar-se na compreensão de um conjunto de textos que se unem em uma publicação 

pode ser um ramo de pesquisa frutífero. Além disso, as revistas tornam-se veículos de 

transmissão de ideias e podem configurar "redes intelectuales transfronterizas o 

metanacionales‖, a fim de promover a integração cultural e política. Nesse sentido, a 

ideia do intelectual situado na intersecção da tríade formada por lugares, meios e redes 

se faz presente (Ibid.: 10). 

 Mencionando os estudos sobre formas de sociabilidade de González Bernaldo de 

Quirós, os autores diferenciam este conceito de redes, já que o primeiro refere-se a 

―prácticas sociales que ponen en relación un grupo de individuos‖, e o segundo trata-se 

de "espacios de interacción social [...] que no implica que todos los individuos que 

participan de la red de ego se conozcan [...]‖. Portanto, as redes presumem que acima 

dos indivíduos há uma ideologia norteadora que repercute sobre as escritas dos 

intelectuais, na qual podemos inserir a hispanidade como elemento ideológico 

configurador de uma rede intelectual transnacional. Tratando das relações culturais e 

intelectuais intercontinentais, os autores atentam para o modernismo e o surgimento de 

vínculos entre a América e a Espanha, durante o final do século XIX e o XX, através do 

qual se formam redes latinoamericanas, com traços de difusão cultural e intelectual do 

centro à periferia desta área cultural: da França à Espanha e América hispánica 

 

Hay que concebir entonces a la América Latina como una parte integrante del 

área europea, al igual que los Estados Unidos, pero con componentes étnicos 

diferentes [...] De esta manera, el historiador establece puntos de contactos y 

similitudes entre Francia, España y América, siendo España la que cumple el 

papel de mediadora (MAÍZ; FERNÁNDEZ B., 2012:  14). 
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 É justamente nesse período que se configuram as primeiras ideias estruturadas 

sobre o hispanoamericanismo, iniciadas na Espanha, pólo difusor, estendendo-se pela 

América, onde passam a ser difundidas, porém, encontram suas particularidades 

regionais. Os autores, ainda mencionam que ―La red, al fin de cuentas, es una 

herramienta pero también una metáfora que permite pensar los fenómenos literarios de 

modo más dinámico y extensivo‖ (Ibid.: 15). Não só os fenômenos literários, mas uma 

pluralidade de discursos que se configuram ao redor de preceitos ideológicos, formando 

uma trama intelectual complexa a partir da qual diversos membros dialogam em suas 

análises sem necessariamente conhecer-se, mas unidos a ideologias das quais 

compartilham e fazem parte. Surge o conceito de "modernidad transatlántica‖, que de 

certa forma, dialoga com o conceito de "história cruzada", de Helenice Rodrigues e 

Heliane Kohler (2008), inseridos numa mesma lógica de análise sobre o nascimento da 

política cultural moderna, no qual a vinda da modernidade propiciara a formação de um 

diálogo transatlántico:  

a 'história cruzada', ou seja, a 'história relacional', visa significar entidades, 

pessoas e práticas intelectuais, colocando em relação as formações sociais, 

culturais e políticas [...]. Consequentemente, esse método torna-se uma 'caixa 

de ferramentas' para se pensar a circulação das ideias e do conhecimento. 

Ora, o fenômeno das conexões e das interpretações culturais é comum a 

todos os países do mundo, especialmente nesse momento interativo das 

chamadas globalizações.   

 Nos países da América Latina, em particular, as imbricações e 

transferências dos modelos culturais e teóricos, estudados principalmente 

pela antropologia e pela literatura comparada, são parte constitutiva de sua 

própria história, [...] em um sistema de conexões, de interações, interessando-

se pela análise das transformações das ideias e modelos (RODRIGUES; 

KOHLER, 2008: 17).  

 Ao destacarem que desde 1980, temáticas como ―desterritorialização‖ e 

―transculturação‖ tem se tornado objeto de estudo das ciências humanas através das 

migrações e transferências de conhecimento, atentam para os processos de 

desterritorialização e para os indivíduos como portadores de experiências 

trans/pluriculturais. Segundo as autoras, os cruzamentos e as transferências produzem 

choques culturais, que auxiliam na configuração de um "terceiro espaço", uma "terceira 

cultura", resultante desse entrelaçamendo de ideais proveniente de um limiar intelectual 

entre duas perspectivas ou correntes presente entre dois campos intelectuais, produzindo 

novas identidades. Portanto, a partir dessas trocas, surgem ―novos produtos culturais, 

sob o selo do hibridismo‖ (Ibid.: 9-10), estimulados pelos processos de globalização da 

modernidade, com a eliminação de fronteiras de tempo e espaço. As autoras atentam 
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que "essa mundialização não significa necessariamente homogeneização cultural. Pelo 

contrário, a hibridação parece ser a marca de toda cultura, visto que é sempre produto de 

uma translação e de movimento de interseções" (Ibid.: 16). É nesse sentido que a 

abordagem da história cruzada se manifesta, para ―reforçar a dinâmica das conexões, 

ressituando o pesquisador em seu próprio objeto de estudo‖ (Ibid.: 17). A formação de 

hibridismo e de redes intelectuais transatlânticas se faz presente, embora em diferentes 

territórios também se configurem redes regionais ou locais, que, através da apropriação 

cultural de elementos importados interagindo com elementos autóctones, formam novas 

tramas de conhecimento a serem estudadas, sentido no qual se desenvolvem os estudos 

das autoras: 

Visando interações e transferências, essa abordagem busca, portanto, 

explicitar a própria dinâmica da circulação e o processo de apropriação/ 

recriação das ideias vindas de fora, e analisar as modalidades de ―passagem‖ 

de uma cultura a outra, ressaltando as inovações, mas também as 

deformações resultantes das transferências (e as defasagens temporais, 

contextuais) (Ibid.: 18) 

 Nesse sentido, o próprio ideal de hispanidade que se manifesta nos círculos 

intelectuais latinoamericanos é fruto de uma transferência cultural, encontrando seus 

hibridismos e particularidades locais, a fim de atender demandas da cultura e política 

nacionais. Lembramos o caso argentino estudado por Carlos Rama, sobre o 

revisionismo historiográfico argentino, que possui diversos elementos em comum com a 

corrente hispânica, havendo um diálogo extenso e uma troca de experiências. O fato é 

que nesse caso, na Argentina o revisionismo, se por um lado adquire uma vida própria 

ao atender interesses internos e atingir suas especificidades, por outro, segue fazendo 

parte de uma dimensão transatlântica de redes intelectuais fundamentadas na 

hispanidade, com seus traços conservadores, católicos, e consequentemente, 

revisionistas, no que tange a releituras da lenda negra que são articuladas. Entendemos 

portanto, que a noção de redes intelectuais hispanoamericanas torna-se propícia para o 

presente estudo, por buscar compreender o revisionismo historiográfico hispânico em 

sua dimensão conceitual, manifestado na revista Estudios Americanos, através de um 

princípio unificador, o ideal da hispanidade, em contraposição à lenda negra. Considerar 

a revista como uma rede intelectual nos auxiliou a entender essas dinâmicas e interações 

entre os autores que nela publicam, vistos não de maneira isolada, mas como 

"cúmplices" de um discurso, mantenedores de um ideal que se coloca acima de suas 

propostas individuais ou particulares, garantindo o funcionamento da rede. 
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2.4. Materialidade do contexto 

 Em seu livro "Os sete mitos da conquista espanhola", Matthew Restall (2006) 

argumenta sobre os olhares hispânicos em relação à América através de narrativas e 

relatos, que produziram determinados estereótipos acerca da conquista e dos povos 

autóctones, fenômeno que o autor considera como a criação de "mitos". Devido à 

crescente disponibilidade de novas documentações acerca do passado colonial, os 

escritos tanto de hispânicos como de americanos nativos tem contribuído para novas 

interpretações sobre o processo de conquista, atentando para as questões da 

subjetividade na história: 

A própria 'verdade' tem sido desacreditada como conceito relevante para a 

investigação histórica. Não obstante, ninguém precisa desanimar diante da 

impossibilidade de atingir a objetividade perfeita. Na esfera da subjetividade 

as coisas podem se tornar interessantíssimas. Os conceitos de determinada 

cultura, a maneira como são expressos e a relação entre essas palavras e a 

realidade podem proporcionar verdadeiras revelações acerca de um fenômeno 

histórico como a Conquista Espanhola - e uma melhor compreensão da forma 

como tal fenômeno tem sido interpretado ao longo dos séculos. (RESTALL, 

2006: 17).  

 Considerar os aspectos subjetivos de construção do conhecimento histórico tem 

sido uma alternativa para o aprofundamento nos estudos que buscam compreender as 

noções e os conceitos historicamente construídos. Dentro dessa perspectiva, a própria 

utilização do revisionismo historiográfico tem sido presente, uma vez que se torna 

fundamental o impulso de reinterpretar o passado através de novas fontes e 

perspectivas. A partir da desconstrução de "verdades históricas", porém, corre-se o risco 

de construir novos mitos através das questões contemporâneas aos pesquisadores que 

escrevem, criando novas ficções sobre o passado, tidas como verdadeiras. Atentando 

para esse risco que corremos como historiadores, o autor afirma: 

Ao apresentar interpretações históricas da Conquista como mitos derivados 

de concepções e ilusões culturais e pretensões políticas de seu próprio tempo, 

estou ciente da influência que sofro, do mesmo modo, dos conceitos e 

linguagem de minha própria cultura. Mais que limitar-se a contrastar mito e 

realidade, minha análise reconhece o quanto os mitos podem ser reais para 

seus progenitores e que uma suposta realidade, construída a partir da pesquisa 

de fontes de arquivo, pode igualmente dar origens a seus próprios mitos 

(Ibid.: 18).  

 Podemos considerar o revisionismo historiográfico hispânico como uma 

interpretação da conquista espanhola e do período colonial, na qual se contrapõem dois 

mitos derivados de preocupações distintas: a hispanidade, tentativa de reforçar o papel 
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positivo do colonizador espanhol e dos laços culturais e históricos com a América; e a 

"leyenda negra", desqualificando a atuação espanhola no passado colonial. A partir da 

desconstrução de um mito é que podemos ver a construção de outros, apoiados em 

verdades históricas contemporâneas aos seus "progenitores" legitimando interesses 

culturais, políticos e/ou identitários. É através dessa perspectiva que pretendemos 

analisar os escritos de Rómulo D. Carbia, História de la leyenda negra 

hispanoamericana (1944) e de Rafael Gil Serrano, Nueva visión de la hispanidad 

(1947), que retratam um período de reativação do hispanoamericanismo através da 

corrente da hispanidade, aliado aos interesses franquistas de restabelecer os laços 

culturais com a América tentando combater o isolamento internacional da Espanha. 

Através de escritos da década de 1940 que antecederam a criação da Estudios 

Americanos em 1948, pretendemos realizar uma transição para chegar à análise da 

documentação. A hispanidade poderia ser compreendida como a criação de um novo 

mito, que se contrapõe às verdades históricas anteriores, baseadas na condenação das 

atrocidades espanholas cometidas contra os povos autóctones durante o passado 

colonial, através da "leyenda negra". O impulso revisionista que impregna a criação de 

novas interpretações da realidade carrega traços de legitimação de preocupações 

presentes, mesmo que não busque conscientemente a criação de novos mitos. 

 O livro de Rómulo D. Carbia, que foi doutor em História Americana e professor 

titular na Universidade de Buenos Aires e La Plata, publicou-se em 1944 pelo Consejo 

de la Hispanidad em Madrid, sendo um dos primeiros a argumentar substancialmente 

sobre a desconstrução da lenda negra, sobre o qual nos debruçaremos a seguir para 

compreender seus argumentos e proposições históricas. Ao escrever em meio à 

efervescência desse debate político e ideológico instaurado entre os intelectuais da 

hispanidade, que resultou na criação de diversas publicações, a influência de Carbia 

consiste em ser um dos primeiros intelectuais a apropriar-se de diversos conceitos 

históricos para realizar uma análise pragmática e estruturada sobre a lenda negra 

espanhola. Com isso, foi também um dos idealizadores do projeto da hispanidade, 

elemento estruturante da revista Estudios Americanos. O autor inicia a obra dedicando-a  

A la España inmortal, católica y hacedora de pueblos, que ha sufrido - por ser 

lo uno y lo otro - los agravios de la envidia y las calumnias de los enemigos 

de su Fe: tributa este homenage, de austera verdad histórica, un americano 

que tiene el doble orgullo de su condición de creyente y de su rancio 

abolengo español (CARBIA, 1944: 7). 
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 O discurso de Carbia parece ser uma narrativa passional e devota em relação à 

Espanha personificada como pátria-mãe, em busca de reconfortá-la frente às visões que 

a desqualificavam, afirmando profeticamente que suas proposições metodológicas vão 

de encontro à "verdade": "las leyes que rigen la labor historiográfica se reducen a huir 

de la mentira, a no tener temor a la verdad, a decirla sin reparos y a evitar, por igual, los 

extremos de la adulación y los de la ojeriza" (Ibid.: 12). É enunciada a tentativa de 

desconstruir uma "fantasia", a lenda negra, forjada durante séculos pelos "inimigos" da 

Espanha com o intuito de difamar essa nação católica. Para Carbia, no que tange à lenda 

negra: 

[...] todo se reduce a un juicio inexorable ordinariamente aceptado sin indagar 

su origen y según el cual España habria conquistado a América primero y la 

habría governado despúes, durante más de três siglos, haciendo alarde de una 

crueldad sangrienta y de uma opresión sin medida, cosas ambas que podrían 

considerarse como únicas en la história de todo el Occidente. (Ibid.: 14) 

 O autor aponta para a ―leyenda negra‖ como um discurso inventado e sem 

precedentes, desprovido de embasamento teórico ou histórico. Ao afirmar sobre a falta 

de questionamento sobre as origens desse ―mito‖, que se trata de um discurso 

hegemônico sobre a participação da Espanha na história americana, o autor é enfático 

em suas afirmações contundentes. Para um estudo histórico sobre as origens dessa 

"difamação", são dedicadas várias páginas nas quais Carbia remonta ao período de 

disputas entre espanhois e holandeses na América, acusando a Holanda de estimular as 

calúnias contra a Espanha por ter apoiado a publicação do livro sobre as experiências de 

Bartolomé de las Casas no Novo Continente: 

Y fué en la sazón quando el texto de una obra española, el livro Brevísima 

relación de la destrucción de las Indias, compuesto por el padre fray 

Bartolomé de Las Casas en 1542 y publicado diez años más tarde, sirvió de 

intrumento para herir eficazmente al prestigio castellano. El tratado en 

cuestión fué traducido a varios idiomas, ilustrado com láminas patéticas y 

ofrecido, en todos los países, a manera de una síntesis de lo que eran la 

crueldad y la intolerancia de la España católica (Ibid.: 22). 

 Segundo o autor, nos escritos de Las Casas,  

es fácil comprobar un hecho censurable: el de que, por afán de lograr 

impactos, Las Casas no se detiene ante nada, y lo mismo mutila un texto o 

interpola en él pasajes fraudulentos, que agiganta pequeñeces para 

generalizar, en un sofisma, fenómenos esporádicos de un lugar o de una zona 

(Ibid.: 37).  

 É interessante perceber como o autor constrói uma narrativa de condenação do 

passado historiográfico, carregada de rancores e ressentimentos em relação aos 

discursos sobre a lenda negra, tomando partido na tentativa de defender e proteger a 
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Espanha dessas interpretações repletas de 'calúnias' e 'desrespeito'. Expondo 

escancaradamente sua revolta, Carbia estabelece quase que uma relação de ódio e 

vingança com os discursos anteriormente difundidos sobre o passado colonial, 

principalmente o de Bartolomé de Las Casas, apontando para sua falta de bom senso e 

para os seus interesses mal intencionados, transparecendo através da sua indignação 

uma explanação moralista e subjetiva sobre o passado, julgando agentes históricos de 

séculos anteriores. A reação contra a lenda negra, segundo Carbia, vai se 

fundamentando desde o século XVI, na tentativa de construir novas verdades históricas 

e narrativas revisionistas do passado com o intuito de defender a Espanha da injustiça 

pela qual sofrera. Para o tema, o autor dedicou amplo espaço de análise, realizando um 

apanhado histórico-cronológico sobre esses estudos e sua admiração a esses 

pesquisadores salvadores da cultura hispânica. Ao final do livro, Carbia retoma alguns 

aspectos conclusivos do seu pensamento, que considera "fruto de los desvelos por la 

verdad" (Ibid.: 246), que podem nos auxiliar a compreender de maneira geral o discurso 

em torno da desqualificação da "leyenda negra". Em suas conclusões, esta seria 

definitivamente "un engendro sin ningún fundamento histórico que ha servido de arma 

para combatir a España y no pocas veces a la Iglesia" (Ibid.), afirmando que "Lo 

infundado de la fábula, que diversas corrientes ideológicas explotaron, está de 

manifiesto en el hecho de que su origen es una desnaturalización intencionada del libro 

del padre Las Casas". Levando em conta a consideração da lenda negra como uma 

"fábula", retomamos o conceito de Matthew Restall sobre os mitos, que seriam "não no 

sentido de folclore, de narrativas e crenças populares", mas como "uma ficção de modo 

geral tida como verdadeira" (RESTALL, 2006: 18-19). O autor ainda afirma que "Esses 

dois sentidos de 'mito' guardam uma relação ambígua com a 'história'", ou seja, no 

próprio fazer histórico se confundem. O mito não é um conceito em oposição à 

realidade/ verdade. Portanto, o termo "fábula" remete a essa análise conceitual de 

"mito", em que pela desconstrução da lenda negra se cria uma nova "fábula" sobre a 

presença espanhola na América.  

 Por outro lado, poderíamos relevar a crítica de Carbia sobre os estudos 

realizados no decorrer dos séculos  

"valiéndose casi exclusivamente del testimonio contenido en la Brevisima 

[que aparentemente mostra uma preocupação metodológica de compromisso 

historiográfico, porém tendencioso quando segue seu argumento]
10

, sin 

                                                           
10

 Comentário da autora da presente monografia. 
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reparar en que la difusión extraordinária que el panfleto habia alcanzado 

debíase, no a su seriedad informativa, sino - según está a la vista - al hecho de 

haber sido empleado por los enemigos de España y de su Fe en las renovadas 

luchas ideológicas que siguieron al quebrantamiento de la unidad cristiana en 

Europa" (CARBIA, 1944: 248). 

 Embora negue as atrocidades cometidas em massa, considerando que a 

utilização de violência contra os indígenas ocorreu em casos isolados e situações 

específicas, o autor admite que as singularidades dessa atuação pouco frequente advém 

do "tipo de indigena sobre el que se debió actuar" (Ibid.: 249), deixando sutilmente 

implícito que, em casos de necessidade de manutenção da ordem e do modelo 

hegemônico de sociedade hispânica, formas de repressão física podem ter sido 

empregadas. Mesmo assim, assumindo um discurso humanista, Carbia afirma que em 

nenhum momento os espanhois buscaram exterminar os indígenas, muito menos tomar 

posse das terras americanas que por natureza lhes pertenciam, afirmando que por esses 

motivos é imprescindível argumentar que durante os anos de dominação espanhola na 

América se referisse aos hispânicos como tiranos. Além disso, alega que a Espanha 

"gobernó su reino de las Indias con el criterio de los tiempos, y se cae en un 

anacronismo imperdonable cuando se la porque no hizo las cosas como las haríamos 

nosotros, hombres del siglo XX" (Ibid.: 251). Mais uma vez o autor utiliza como 

recurso de análise um conceito e uma abordagem históricos para fundamentar sua 

argumentação, mesclado a um rancor ressentido, assumindo um tom profético em suas 

conclusões finais.  

 A particularidade do revisionismo historiográfico aqui veiculado consiste na 

tentativa de construir uma narrativa histórica que ressignifique a presença espanhola na 

história do continente americano, partindo da chegada espanhola à América, e aos 

processos que se seguiram. Se por um lado, Carbia busca desconstruir uma verdade 

histórica, o "mito de la leyenda negra", por outro, Rafael Gil Serrano busca construir 

uma nova verdade, a hispanidade, na obra publicada em Madrid em 1947, Nueva Visión 

de la Hispanidad, sob licença eclesiástica. Embora Carbia não mencione o ideal da 

hispanidade diretamente, este parece ser um complemento para a análise do autor, 

inserido no contexto de fortalecimento dos laços hispânicos. É com o intuito de fazer 

essa contraposição que expomos alguns elementos da hispanidade extraídos da análise 

de Serrano, começando por um trecho do preâmbulo:  

Dios, en sus planes providenciales, dispuso que la Humanidad se organizase 

en grandes colectividades llamadas NACIONES, PATRIAS, PUEBLOS, 

REINOS, ESTADOS, etc., a cada una de las cuales señaló un DESTINO que 
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cumplir [...]. No todos los hombres conocen el Destino de su Nación, ni 

mucho menos el de las ajenas; nosotros, los que hemos tenido la dicha de 

nacer en ESPAÑA, sí conocemos el de la nuestra, y con ello nos basta. 

Nuestro DESTINO es el de la HISPANIDAD. Hay otras muchas Naciones 

que tienen el mismo Destino que la nuestra: son las NACIONES 

HISPÁNICAS" (SERRANO, 1947: 13-14).  

 O ideal da hispanidade, fazendo parte da política externa espanhola que 

espelhava o movimento de defesa do nacionalismo espanhol franquista, aparece na 

análise de Serrano claramente ligado a um providencialismo católico, sobre o qual se 

espelha a necessidade de combater os inimigos da Espanha e da Igreja. Sendo a Espanha 

a nação assinalada pela divina providência a promover o ideal de comunidade entre as 

nações hispânicas, esta assume um papel de missionária da cristandade. As relações 

entre a hispanidade e o catolicismo, embora sejam viscerais e plasmadoras do impulso 

franquista em direção à América, por não serem o foco de nossa análise não serão 

aprofundados. Convém extrair da análise de Serrano os elementos que possam 

contribuir para compreender as relações entre a hispanidade e a lenda negra, na 

perspectiva de fundamentação de um revisionismo historiográfico hispânico. Para tanto, 

destacamos as "Três Españas" sobre as quais o autor disserta: a primeira, "Sí-España‖, 

trata-se do "conjunto de hombres hispanos que, movidos por el IDEAL HISPÁNICO, se 

afanan concientemente por la realización del Destino de España en lo Universal" (Ibid.: 

31); a segunda, a "No-España" ou "Falsa España" é formada pelo "conjunto de hispanos 

que, por causa de su ignorancia, sus intereses o sus egoísmos, se desvían 

inconcientemente del Destino de España en lo Universal"; e por fim, a "Anti-España" 

ou "Nada-España", formada pelo "conjunto de hispanos y extranjeros que, por odio, se 

oponen concientemente al Destino de España en lo Universal" (Ibid: 32). Vemos aqui a 

hispanidade assumindo quase que uma posição de doutrina religiosa e moral, evocando 

para os inimigos da Espanha, já analisados com Carbia. Porém, aqui os inimigos 

adquirem um caráter moral e abstrato, sendo definidos como "la Malicia, el Error y la 

Ignorancia" (Ibid.: 157), ao invés de serem indivíduos históricos materializados. Por 

isso, segundo o autor, para combatê-los torna-se necessário assumir o ideal da 

hispanidade em seu sentido mais amplo e abstrato, como um modo de ser, sendo 

impossível defini-la em palavras e associá-la a realidade terrena (Ibid.: 125). Para 

promover a reintegração hispânica, torna-se necessário compreender os processos que 

ocasionaram sua desagregação. O autor não entra na discussão histórica sobre os 

inimigos da Espanha, como realizado por Carbia. Parece importar-se em manter um 

discurso mais abstrato sobre a hispanidade, ao invés de se aprofundar na materialidade 
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histórica dos acontecimentos, como por exemplo, na discussão da lenda negra. Finaliza 

afirmando que sobre o processo de desintegração da comunidade hispânica os hispanos 

não tiveram nenhuma responsabilidade, e a estes, convém somente reestabelecer la 

"Gran Familia Hispánica", unindo todos os povos e nações originários de um mesmo 

tronco hispânico (Ibid.: 237-238).  

 Após essa exposição, finalizamos esta discussão remetendo à análise 

apresentada no primeiro capítulo, no que tange à produção de um revisionismo com 

base na utilização do negacionismo para produção de verdades históricas. Como 

destacou Vidal-Naquet, ―Negar a história, porém, não é revisá-la‖ (1988: 171). Da 

mesma forma, Cantera (2006) definira o negacionismo como uma prática 

pseudocientífica, embora em vários casos se fundamente em procedimentos científicos. 

Poderíamos dizer que a análise histórica de Carbia a respeito da lenda negra, é uma 

espécie de negacionismo, uma vez que busca desconstruí-la e com isso acaba 

desconsiderando por completo os abusos de poder e de autoridade dos espanhois sobre 

os povos indígenas, promovendo um choque cultural através do qual as noções 

hispânicas resultam vitoriosas e em destaque, em detrimento dos modos de organização 

social autóctones. Combater o isolamento internacional Espanhol através do ideal da 

hispanidade vai se tornando no governo franquista uma ferramenta para promover a 

reaproximação espiritual e cultural com a América. Inclusive, Vidal-Naquet alertou que 

―A pior de todas as historiografias é evidentemente a historiografia de Estado, os 

Estados raramente admitindo o fato de terem sido criminosos‖ (Ibid: 186). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS E ANÁLISE DA REVISTA ESTUDIOS 

AMERICANOS 

3.1. Difusão cultural através da proliferação de publicações hispanoamericanas/ O 

Instituto de Cultura Hispânica, a Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla 

e suas publicações 

 A partir da discussão realizada no capítulo anterior que nos leva a perceber as 

condições que propiciaram a institucionalização da hispanidade como uma ferramenta 

inserida na política franquista, ressaltamos brevemente algumas questões a serem 

enfatizadas para compreender o espaço intelectual, estrutural e político na qual se 

localizou a Estudios Americanos. O processo de isolamento internacional da Espanha 

no pós II Guerra Mundial caracterizou o início de uma nova fase do franquismo, 

seguindo a linha de pensamento de Sepúlveda (2005), como já mencionado, no qual 

ocorre um processo de suavização do discurso imperial e totalitário da hispanidade, 

produzindo um novo olhar sobre as relações iberoamericanas. Após haver um processo 

de institucionalização da hispanidade no primeiro período do regime franquista, ocorre a 

readaptação a uma nova conjuntura das relações internacionais espanholas, sendo esse 

processo de suavização do discurso uma tentativa de se distanciar dos regimes 

totalitários existentes na Europa. Em 1940, ainda no primeiro período franquista, fora 

criado o Consejo de la Hispanidad, durante a II Guerra Mundial, órgão dependente do 

Ministério de Assuntos Exteriores que assumiu um papel autoritário e imperial da 

doutrina hispanoamericanista, relacionando-se com os princípios da hispanidade de 

Ramiro de Maeztu, através de reinterpretações realizadas pelos seus líderes e 

fundadores, em sua grande maioria intelectuais associados à falange. Assim, 

impulsionaram as ideias de unidade entre os povos hispânicos em torno da hispanidade 

exaltando a origem e os laços históricos partilhados. O processo de isolamento espanhol 

no pós-guerra caracteriza o início de uma nova fase do regime franquista, e com esta 

uma mudança de enfoque, na qual uma nova dimensão é dada à hispanidade. Essa 

mudança de enfoque do segundo período franquista é perceptível na extinção do 

Consejo de la Hispanidad com o final da guerra, e em substituição, na criação em 

dezembro de 1945 do Instituto de Cultura Hispânica (ICH), que segundo Marcos 

Gonçalves, representa um "nítido movimento de matização do discurso radicalizador da 

hispanidade e uma tentativa de mudança de rumos ideológicos do regime que apontava, 

supostamente, para uma maior moderação e abertura cultural e política" 
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(GONÇALVES, 2014: 201). Além disso, o instituto passa a financiar pesquisas voltadas 

para a hispanidade, financiando bolsas de estudo para intelectuais americanos na 

Espanha, promovendo "prêmios anuais Cultura Hispánica para estudos cujos temas 

vesassem sobre literatura, geografia, história, cinema, periodismo iberoamericanos" 

(Ibid.), além de patrocinar congressos hispanoamericanos. Mencionamos também que 

uma de suas atividades mais promissoras foi a criação de importantes publicações, 

como ressalta Maria Helena Capelato: "O trabalho editorial do ICH foi intenso até 

meados da década de 1950. Dentre as muitas edições de livros e revistas que ele 

promoveu, destacaram-se duas revistas criadas em 1948: Mundo Hispânico e 

Cuadernos Hispanoamericanos" (CAPELATO, 2005: 346). Atentamos que nesse 

mesmo ano surgiu a revista Estudios Americanos, o que nos aproxima de compreender a 

formação de uma uniformidade intelectual no que tange às interpretações da 

hispanidade, evocando para a formação de uma rede intelectual entre as publicações, 

cabendo ainda ressaltar a explicação da autora sobre a Mundo Hispânico: "apresentava-

se em grande formato, no estilo das americanas mais populares; cabia a ela apresentar 

dados esclarecedores sobre o passado, deformado pela 'leyenda negra', e sobre o 

presente, deturpado pelas campanhas internacionais antiespanholas" (Ibid.). percebemos 

neste ponto uma aproximação clara entre as propostas de ambas revistas, inseridas na 

hispanidade. 

 Portanto, destacamos que embora nas décadas de 1930 e inícios da década de 

1940 já se percebia o surgimento de diversas publicações de caráter tradicionalista, 

católico e conservador com influências falangistas e ressaltando aspectos do 

hispanoamericanismo - como é o caso de periódicos como Acción Española (1931-

1936), La Conquista del Estado (março a outubro de 1931), Arriba (1936-1975), 

Escorial (1940-1950) e Revista de estudios políticos (1941-atual) -, é a partir de meados 

da década de 1940 que o ideal da hispanidade aparece como elemento central das 

publicações. Porém, lembremos que já em 1934 Ramiro de Maeztu publicara um dos 

primeiros estudos substanciais sobre a hispanidade, Defensa de la Hispanidad. Mas é a 

partir do segundo período franquista, entre 1942 e 1946, que ocorre essa transformação 

do regime, na qual as publicações culturais se convertem mais substancialmente em 

mecanismos de uso político. O livro de Rómulo D. Carbia Historia de la leyenda negra 

hispanoamericana (1944), embora tenha sido publicado pelo Consejo de la Hispanidad, 

já denota essa transformação, na qual a hispanidade se torna um objeto de estudo central 

nas pesquisas científicas dos intelectuais americanistas. Da mesma maneira, Nueva 
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Vición de la Hispanidad (1947), de Rafael Gil Serrano, ressalta o projeto unificador da 

cristandade católica através da hispanidade. Voltando ao papel do Instituto de Cultura 

Hispânica, ressaltamos a relevância no mundo de língua espanhola dada ao selo das 

Ediciones Cultura Hispánica, como por exemplo, em Balance y perspectivas de una 

obra (1951), um compilado dos discursos pronunciados em comemoração ao dia da 

Hispanidade, festejada em 12 de outubro de 1950; e o livro Homenaje a los reyes 

fundadores de América (1953), publicação que traz aspectos de como se celebrou a 

comemoração do centenário dos "reyes católicos" Fernando de Aragão e Isabel de 

Castilla.  

Sobre as revistas publicadas a partir do segundo período franquista, mais 

especificamente para Mundo Hispânico e Cuadernos Hispanoamericanos, Capelato 

ressalta que 

Não se tratava de enaltecer o regime, mas a hispanidad
11

, entendida como 

um conjunto de povos de origem comum, que compartilhavam a língua, a 

raça e a fé católica. O acontecimento fundador da Descoberta e Conquista da 

América permitia apresentar a hispanidad como um conjunto familiar, no 

qual a Madre España e suas filhas americanas se reconheciam mutuamente. 

(Ibid. 347).  

 Entendendo a importância da cidade de Sevilha como um campo intelectual 

propício para o desenvolvimento da hispanidade, destacamos que também foi nesse 

mesmo período, mais especificamente em 1942, que foi fundada a Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos de Sevilha (EEHA), intimamente ligada ao Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC - criado em 1939), pelo catedrático Vicente 

Rodríguez Casado. Por estar inicialmente vinculada à Universidade de Sevilha, que 

nesse contexto possuía um papel de destaque no cenário hispânico, juntamente com o 

Instituto de Cultura Hispânica, teve sua primeira fase (1942-1945) caracterizada por ser 

um órgão voltado para a formação docente de pesquisadores de História da América, 

tendo seu caráter investigativo em segundo plano. A professora e pesquisadora do 

CSIC, e colaboradora da EEHA, Enriqueta Vila Vilar, destaca que o decreto de criação 

da escola menciona 

La necesidad de que nuestra juventud estudiosa adquiera un sólido 

conocimiento de la Historia de América, en relación íntima con la 

concienzuda labor de investigación que asegure la vindicación exigida por el 

prestigio de nuestra ejecutoria en el mundo, impone la creación de un Centro 

Universitario de trabajo, donde las juventudes hispánicas mantengan 

fecundo contacto científico como base de un intenso intercambio cultural 

                                                           
11

 Destaque em negrito da autora da presente monografia. 
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que el estado español desea impulsar con todo entusiasmo
12

 (VILA 

VILAR, 2005: 338) 

 Este trecho aponta para os motivos pelos quais foi criada a escola, que parece 

estar associado a uma necessidade de realizar um bem à humanidade, através de uma 

preocupação de projeção de futuro para 'nuestra juventud estudiosa'. Por outro lado, 

relembramos o contexto histórico de isolamento internacional espanhol, que não 

aparece circunscrito, que é ressaltada pela própria Escuela de Estudios Hispano-

Americanos no manual comemorativo Cincuenta años de americanismo en la Escuela 

de Estudios Hispanoamericanos (CSIC) de 1993:  

En la creación de la EEHA no sólo influyó el interés del franquismo en 

formar historiadores e investigadores de la obra civilizadora de España en 

América, sino también por el deseo de fomentar el contacto científico entre 

las juventudes de los países iberoamericanos. [...] Así, quedó convertida en 

un Instituto de Investigación y de formación para postgraduados en el seno 

del CSIC, permitiendo consolidar el americanismo sevillano (EEHA, 1993: 

11-12). 

 Dentre outros pesquisadores que fizeram parte da fundação da EEHA, 

destacamos José Antonio Calderón Quijano, que fará parte do conselho de redação da 

Estudios Americanos como secretário no momento de sua criação. Em 1943, são criadas 

sedes complementares para a escola, a "[...] Casa de Santa María del Buen Aire, 

convertida pronto en Colegio Mayor y la Universidad de Verano de Santa María de la 

Rábida, en Huelva" (VILA VILAR, 2005: 338-339). A respeito desta última instituição, 

o manual comemorativo ressalta que "Esta Universidad, fundada por Vicente Rodríguez 

Casado, fue organizada y dirigida en gran medida por la Escuela, especializándola en 

conferencias, coloquios y cursos sobre temas iberoamericanos" (EEHA, 1993: 12). Da 

mesma forma, surgiu posteriormente uma biblioteca voltada à história da América, com 

o intuito de incentivar e acolher pesquisadores americanistas espanhóis ou estrangeiros.  

 O sucesso e o rápido crescimento dos estudos americanistas fazem com que seja 

criada nas Universidades de Madrid e de Sevilla, através de um novo decreto de 

setembro de 1945, uma seção de História da América. Com isso, inicia-se uma nova 

fase da EEHA (1945-atual), em que a escola se desvencilha das atividades de docência e 

passa a ser uma instituição exclusivamente voltada para a área investigativa de produção 

científica americanista. Como destaca Vila Vilar, a nomeação de um novo diretor, D. 

Cristóbal Bermúdez Plata, que também era diretor do Arquivo das Índias, fortalece 

ainda mais o campo das pesquisas (Ibid.: 340). Por outro lado, destacamos, de acordo 

com a autora, que 
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 Destaques em negrito realizados pela autora da presente monografia. 
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La separación de la Escuela y la Universidad tiene lugar, como se ha visto, en 

1946 pero la presencia en la dirección de la misma —aunque no con el 

mismo protagonismo— de tres fuertes personalidades del americanismo 

como son los Dres. Muro Orejón, Calderón Quijano y Morales Padrón, que 

eran a su vez catedráticos de la Universidad, hizo que el cordón umbilical que 

unió a la Escuela con esta, no llegara a cortarse durante más de veinte años, 

hasta que finaliza la década de los setenta. En aquellos años se definieron 

parte de las líneas de investigación que fueron marca de la Casa y de las que 

todavía quedan fieles seguidores (VILA VILAR, 2005: 342). 

 Em 1944, Vicente Rodríguez Casado idealizou a criação de um setor de 

imprensa, com o intuito de promover a difusão cultural dos resultados investigativos, 

criando no mesmo ano o Anuario de Estudios Americanos (1944-atual), tendo entre seus 

diretores Francisco Morales Padrón, dedicada a "temas histíricos, literarios, 

antropológicos y todos aquellos que, dentro de las Humanidades, hagan referencia al 

Nuevo Mundo (EEHA, 1993: 15). Com a mudança de sede em 1946,  para suas atuais 

dependências, surge em 1948 uma nova publicação, a revista Estudios Americanos 

(1947-1961), sendo dirigida em todo seu percurso pelo catedrático Octavio Gil Munilla. 

Sendo uma revista de síntese e interpretação, "[...] tenía como principal objetivo 

recopilar y comentar noticias e información política y cultural sobre América aparecidas 

tanto en la prensa nacional como extranjera" (ALBERT, 2010: 88-89). Em 1954, surgiu 

a publicação Historiografía y Bibliografía Americanistas, incorporada ao Anuario,  

dirigida inicialmente por Francisco Morales Padrón e em seguida por Enriqueta Vila 

Vilar.  

 

3.2. Particularidades da revista: por que escolher a Estudios Americanos como 

objeto de análise? 

 Dentro de todo o cenário de proliferação de publicações e da importância que 

tiveram na construção político-ideológica do segundo período franquista, a revista 

Estudios Americanos, assumia um papel periférico. Tendo em vista a sua congênere 

publicada também pela Escuela de Estudios Hispano-Americanos, a Anuario de 

Estudios Americanos, iniciada antes, em 1942, e que perdura até hoje, a revista Estudios 

Americanos possui um papel secundário em diversos sentidos. Por um lado, seu período 

de duração de treze anos é curto se comparado à outra publicação da mesma instituição. 

Lembremos também que a Historiografia e Bibliografia, iniciado em 1954, foi 

incorporada ao Anuario e por isso também perdura até os dias de hoje. Portanto, em 

uma primeira análise, poderíamos compreender que a Estudios Americanos realmente 

foi uma revista periférica da Escuela de Estudios Americanos, e também do regime em 
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si, no qual veiculavam diversas outras publicações de maior alcance, duração e 

prestígio. Mas por outro lado, nos perguntamos: Por que a revista Estudios Americanos 

não perdurou até os dias de hoje? Por que deixou de ser publicada em 1961, enquanto o 

Anuario prosseguiu? Em busca de eslucidações a essas perguntas, nos remetemos à 

análise da "Presentacion" contida na primeira de edição da revista, publicada em 

setembro de 1948, que explica um pouco do seu caráter e as perspectivas de criação da 

mesma como uma revista de "síntese e interpretação": 

ESTUDIOS AMERICANOS, cuyo primer número hoy se publica por la 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de Sevilla, intenta llevar a cabo 

una labor de síntesis e interpretación histórica, literária, jurídica y artística, 

de carácter esencialmente científico, sobre temas hispánicos. Al proprio 

tiempo, desea ofrecer a sus lectores informaciones exactas sobre los distintos 

aspectos culturales de los países de habla española. 

 Con este criterio, los autores de los ARTÍCULOS, aunque dejen en la 

penumbra gran parte de las fuentes utilizadas para su redacción, y sólo citen 

las imprescindibles, mostrarán a las claras sus ideas y los fines que se 

proponen con la publicación. No serán ensayos más o menos perfectos, ni 

trabajos de investigación propriamente dicha. La interpretación y síntesis 

histórica, por ejemplo, cuando se hace sin pretensiones pedagógicas de 

manual o tratado como en el caso actual, es la última consecuencia de una 

rigurosa elaboración intelectual, que representa, de modo ordinario, la ágil 

floración de varios años de estudio en Archivos y Bibliotecas (EEHA, 1948: 

1).
13

 

  A preocupação em criar uma publicação que foi autodenominada como de 

"síntese e interpretação", especifica o seu caráter de divulgar o pensamento e as 

dimensões práticas da hispanidade em diversos contextos aplicados, a fim de aumentar 

o alcance desse projeto ideológico, sendo um veículo de acesso e leitura rápida e fácil. 

O fato de possui um "carácter esencialmente científico" embora não se trate de publicar 

textos estritamente acadêmicos em seus modelos estruturais, portanto, não sendo 

"ensayos más o menos perfectos, ni trabajos de investigación propriamente dicha", 

remete à utilização de um modelo de texto, e quem sabe, até mesmo de uma linguagem, 

propriamente difusora do conhecimento, ao invés de ser produtora de conhecimento. O 

fato de ser uma revista de síntese e interpretação a coloca como uma publicação que 

busca difundir o conhecimento sobre a hispanidade, e não de produzi-lo. Para a 

produção e investigação científica haviam outras publicações voltadas, porém, para a 

divulgação em uma só publicação de um apanhado sintético e que trouxesse as 

principais questões, discussões e acontecimentos que aconteciam no mundo hispânico 

não havia uma publicação destinada. Sendo assim, poderíamos apontar para uma 
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 Os destaques em negritos foram realizados pela autora da presente monografia. 
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possível análise que auxilie a compreender a duração da revista, que embora seja curta, 

esteve diretamente associada a um determinado período histórico no qual se fazia 

necessária a difusão e propagação da hispanidade, processo que vinha sendo 

desenvolvido desde a primeira metade da década de 1940, com o desmantelamento dos 

regimes totalitários e uma necessidade da Espanha em criar uma nova faceta para o 

regime franquista, a criação em 1942 da Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 

culminando na criação no mesmo ano da Anuario de Estudios Americanos, e em 1948 

da Estudios Americanos. Como último aspecto a ser destacado do trecho exposto, 

percebemos a necessidade da revista em justificar seu caráter de síntese e interpretação 

através da ênfase em afirmar que não possui "pretensiones pedagógicas de manual o 

tratado", sendo o seu projeto de síntese e interpretação "la última consecuencia de una 

rigurosa elaboración intelectual, que representa, de modo ordinario, la ágil floración 

de varios años de estudio en Archivos y Bibliotecas". Ou seja, o fato de ser uma revista 

que publica artigos e textos resumidos e que não possuem em sua estrutura e 

configuração todos os elementos normativos de escrita científica, isso não exclui o fato 

de ser uma revista séria e comprometida em divulgar questões de caráter científico, uma 

vez que o processo de síntese e interpretação só pode ser realizado como fruto de um 

processo de longos estudos e pesquisas anteriormente elaboradas e concluídas.  

  A fim de sintetizar essas reflexões, citamos Marcos Gonçalves (2014), que 

ressalta, acerca dos vínculos intelectuais e da repercussão da revista Estudios 

Americanos (EA) no momento histórico e no regime vigente na época de sua criação:  

O diferencial da EA é que ela foi periférica em relação ao investimento, 

importância e visibilidade atribuídos às congêneres publicadas pelo Instituto 

de Cultura Hispânica. Porém, [...] se pode situá-la como mais um produto que 

viria reforçar a construção de determinada visão e realidade históricas 

favoráveis ao franquismo. Sua importância reside, sobretudo, pelo fato de 

emergir na cidade andaluz de Sevilla, local onde funcionava o Arquivo Geral 

das Índias, e também porque algumas das suas lideranças exerceram papel de 

destaque na fase em que o franquismo esforçava-se em operar uma 

metamorfose nas suas diretrizes políticas, ideológicas e jurídicas. 

(GONÇALVES, 2014: 202) 

 Ao atentar para o seu surgimento em Sevilla, lembremos da posição central que 

a cidade ocupava nos debates intelectuais da hispanidade. Portanto, embora tenha sido 

uma revista periférica se a compararmos com outras publicações financiadas no mesmo 

período pelo Instituto de Cultura Hispânica e pela Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, mesmo assim a revista situava-se em um círculo privilegiado de 

intelectuais americanistas, se considerarmos que vários colaboradores da revista eram 
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membros do ICH, da EEHA e do Arquivo Geral das Índias. Sendo assim, fica mais 

evidente a formação de uma rede intelectual na qual a revista está inserida. Ou seja, 

vários intelectuais que escrevem na revista ou são membros do seu conselho editorial 

possuem cargos em instituições de grande prestígio no cenário intelectual hispânico. 

Portanto, enfatizamos mais uma vez que quando trazemos à discussão de redes 

intelectuais, estamos nos referindo não só a uma rede dentro da revista, mas também 

fora dela, uma rede intelectual que perpassa pela rede existente entre as revistas da 

hispanidade. É possível assim compreender de maneira prática a discussão teórica que 

trouxemos no capítulo anterior sobre a abordagem de redes intelectuais de Claudio Maíz 

e Álvaro Fernandes B. (2012). 

  Por fim, ressaltamos que os estudos sobre o revisionismo historiográfico 

hispânico e a formação de redes intelectuais da hispanidade é um assunto pouco 

estudado nos espaços acadêmicos do Brasil. São relativamente escassas as pesquisas 

nessa área, podendo citar alguns poucos pesquisadores como José Bendicho Beired 

(2000) que pesquisa sobre as manifestações do revisionismo hispânico na historiografia 

argentina; Maria Helena Capelato (2005), que se aprofunda no estudo da revista 

Cuadernos Hispanoamericanos desenvolvida nesse mesmo contexto da hispanidade; e 

Marcos Gonçalves (2014), que realiza uma discussão historiográfica sobre o conceito da 

hispanidade, elucidando também para algumas discussões iniciais sobre a Estudios 

Americanos e a trajetória intelectual espanhol Manuel García Morente.
14

 Por isso 

acreditamos ser um campo de estudo profícuo para debruçar-nos ao estudo.  

  Relembramos que nesta pesquisa foram trabalhados os exemplares da Estudios 

Americanos do número 32 (maio de 1954) ao número 111 (novembro/ dezembro de 

1961), edições disponíveis para consulta na Biblioteca de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Paraná. 
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 Para o aprofundamento nos estudos dos autores citados, consultar:  

BEIRED, José Luís Bendicho. Revisionismo histórico argentino. In: SILVA, Francisco Carlos Teixeira 

da. (Org.). Dicionário crítico do pensamento de direita. Ideias, instituições e personagens. Mauad, Rio de 

Janeiro, 2000.  

CAPELATO, Maria Helena. Cuadernos Hispanoamericanos: ideias políticas numa revista de cultura. 

Varia Historia, Belo Horizonte, v. 21, n. 34, p. 344-370, jul. 2005. 

GONÇALVES, Marcos. ―Pequenas sociedades de pensamento‖: a revista Estudios Americanos e os 

grupos intelectuais da Hispanidade, anos 1950. Revista NUPEM. Campo Mourão, v. 6, n. 11, 2014. P. 

193-218. 
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3.3. Apresentação da revista Estudios Americanos 

  Para analisar os aspectos da materialidade e do conteúdo da revista Estudios 

Americanos, nos baseamos primeiramente nas discussões de Tania Regina de Luca 

(2005) sobre a utilização das fontes impressas para o estudo de questões históricas e 

historiográficas. Embora a autora foque em revistas de publicidade e jornais, e na 

presente pesquisa tratemos de uma revista acadêmica, por ambas serem documentações 

periódicas, os cuidados metodológicos a serem considerados possuem diversas 

semelhanças. A autora ressalta a necessidade de "historicizar a fonte" compreendendo 

questões referentes à sua materialidade, bem como entendendo "as funções sociais 

desses impressos" (LUCA, 2005: 132). Também evidenciamos  

a importância de se identificar cuidadosamente o grupo responsável pela 

linha editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para 

a escolha do título e para os textos programáticos, que dão conta de 

intenções e expectativas, além de fornecer pistas a respeito da leitura de 

passado e de futuro compartilhada por seus propugnadores. Igualmente 

importante é inquirir sobre suas ligações cotidianas com diferentes 

poderes e interesses financeiros, aí incluídos os de caráter publicitário. Ou 

seja, à análise da materialidade e do conteúdo é preciso acrescentar aspectos 

nem sempre imediatos e necessariamente patentes nas páginas desses 

impressos (Ibid.: 140). 

  Realizamos anteriormente uma análise sobre questões históricas e intelectuais 

referentes ao contexto de publicação da revista, recorrendo "a outras fontes de 

informação para dar conta do processo que envolveu a organização, o lançamento e a 

manutenção do periódico" (Ibid.: 141), através de uma primeira aproximação com 

fontes históricas da década de 1940, com a utilização das obras de Rómulo D. Carbia e 

de Rafael Gil Serrano. Após termos localizado "a fonte escolhida numa série, uma vez 

que esta não se constitui em um objeto único e isolado" (Ibid.: 139), estabelecendo para 

análise as edições do número 32 ao 111, realizamos neste tópico uma aproximação com 

a documentação, no que tange aos aspectos internos da revista, começando pela sua 

materialidade, a fim de mais adiante poder debruçar-nos em analisar o conteúdo, os 

conceitos e as abordagens teórico-discursivas da fonte. Surge, portanto,  

 No processo de proliferação de revistas no segundo período franquista, é 

possível perceber que os intelectuais que fomentavam esse projeto eram provenientes de 

organizações políticas conservadoras e tradicionalistas, que sustentavam a preservação 

do pensamento católico-elesiástico, e impulsionavam a formação de uma nova direita 

espanhola. Percebemos esse perfil intelectual em Vicente Rodríguez Casado, membro 

colaborador da Escuela de Estudios Hispano-Americanos e um dos principais 
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idealizadores da Estudios Americanos, sendo presidente da revista durante todo seu 

período de existência, de 1948 a 1961. Além de especialista em história colonial e 

história do império ultramarino, Marcos Gonçalves relembra que o americanista 

Casado:  

Foi um dos fundadores na Barcelona de 1943 da Revista Arbor, ligada à 

organização Opus Dei, tendo participado também como co-fundador e depois 

reitor da Universidad Hispanoamericana de La Rábida. A menção ao nome 

de Rodríguez Casado antecipa, em parte, a orientação temática que 

governava a produção de conhecimento histórico da EA como exortação dos 

vínculos do império espanhol com suas colônias americanas (GONÇALVES, 

2014: 204). 

 Sobre a formação de uma nova direita monárquica renovadora do 

conservadorismo tradicional através de uma nova geração de intelectuais, Pedro Carlos 

González Cuevas, atenta que  

La nueva derecha monárquica comenzó a manifestarse ideológicamente a 

través de la revista Arbor, órgano del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Desde el final de la guerra, el Consejo se había convertido en la 

contrarréplica católica de la Junta de Ampliación de Estudios. La idea de su 

creación partió de José Maria Albareda, científico miembro de la asociación 

religiosa Opus Dei. A través de su influencia, la Obra
15

 iría ocupando gran 

número de cátedras universitarias (CUEVAS, 2005: 187).  

 Percebemos assim que no processo de proliferação das revistas culturais, ao 

ideal da hispanidade, elemento central e fundamental do revisionismo historiográfico do 

período, havia outros elementos diretamente associados, e que auxiliavam a definir as 

prerrogativas ideológicas da própria hispanidade, como é o caso do conservadorismo 

tradicionalista associado a valores católicos e de direita. O "espírito" condutor dos 

ideais da Opus Dei, como instituição religiosa criada em 1928, é transmitido nesse 

período para as publicações hispânicas, através de intelectuais provenientes dessa 

organização. Segundo Gonçalves, "O agrupamento da EA se constituiu quase como um 

desdobramento da organização Opus Dei" (2014: 210). Além do já mencionado Vicente 

Rodríguez Casado, outros membros do conselho editorial da Estudios Americanos 

foram colaboradores da Opus Dei: Florentino Pérez Embid, que também foi um dos 

principais apoiadores da Arbor; além de Vicente Palacio Atard e Francisco Elías de 

Tejada, que contribuíram com artigos e publicações da Estudios Americanos. 
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 A Opus Dei, instituição associada à Igreja Católica fundada em 2 de outubro de 1928 pelo sacerdote 

espanhol Josemaría Escrivá de Balaguer, é também conhecida como a "Obra", por se referir à tradução do 

termo em latim Opus Dei, obra de Deus. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Josemar%C3%ADa_Escriv%C3%A1_de_Balaguer
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Compreender a hispanidade e suas manifestações na revista através de seus 

contribuintes aparece como uma ferramenta essencial para elucidar o desenvolvimento 

de um projeto revisionista pautado em questões hispânicas. Sobre os colaboradores de 

destaque na revista, Gonçalves destaca: 

Marcam presença na revista o teólogo espanhol Raimundo Pániker (1918-

2010), membro da Opus Dei até 1960; o nacionalista argentino Julio 

Irazusta (1899-1982), muito próximo das teses de Ramiro de Maeztu e 

Charles Maurras; o peruano Miguel Maticorena Estrada (1926), discípulo 

de Raúl Barrenechea (1897-1960), notabilizado por ser um dos ideólogos 

peruanos mais produtivos da hispanidade, ou, como referia, da peruanidade, e 

decisivamente embebido no pensamento de Manuel García Morente; o 

espanhol Florentino Pérez Embid (1918-1974), ativo censor dos aparelhos 

políticos do franquismo na década de 1950 e membro da organização Opus 

Dei. Porém, o líder incontestável do grupo de intelectuais da EA foi Vicente 

Rodríguez Casado [...], o ―líder espiritual‖ que caracterizou as linhas de ação 

da revista (GONÇALVES, 2014: 209).
16

 

 Durante toda a sua existência, a estrutura do conselho editorial manteve-se 

praticamente intacto. Embora houvesse "alternâncias de base" (Ibid.: 210), o 

"agrupamento diretivo" (Ibid.) mostrou-se homogêneo. A edição número 32 de maio de 

1954 coloca como membros do conselho de redação: Vicente Rodriguez Casado, 

presidente; Antonio Muro Orejón, vice-presidente; José Antonio Calderón Quijano, 

secretário; Octavio Gil Munilla, redator-chefe; e Patricio Peñalver Simó, secretário de 

redação. Em cada edição seguinte, essa configuração se repete, variando somente a 

presença de alguns redatores: Jesús Arellano Catalán, Alfonso de Cossío Corral, 

Guillermo Céspedes del Castillo, Mariano Aguilar Navarro, Carlos Corona Baratech, 

Manuel Luengo Muñoz, Manuel F. Clavero, Carlos López Núñez, José Guerrero 

Lovillo, Francisco Luis Otero Nieto, Ana Mª Gómez Rubio, Raquel Gil Beviá, M.ª 

Dolores Vicente Alarcón, Mariano Peñalver Simó, Guillermo S. Pérez Delgado e 

Miguel Maticorena Estrada; os redatores J. Cruces Pozo, A. Benito Jaén, Carlos 

Deústua e Agustín de Asis Garrote deixam de ser nomeados na edição de número 38-39 

em diante, e para substituí-los, aparecem Cristóbal Bermúdez Camacho, Jorge 

Chmielewski, Francisco Morales Padrón e Manuel Romero Gómez; em março de 1957, 

a partir da edição de número 66, entram os redatores Emila Cobos Mancebo, José Luis 

Tafur, Antonio Ruíz Barranco e Fernando de Armas Medina.  

 Em janeiro-fevereiro de 1958, nas edições de número 76-77, ocorrem algumas 

pequenas alterações na estrutura dos cargos no conselho, porém praticamente não se 

altera a configuração intelectual: Vicente Rodriguez Casado passa a ser diretor 

                                                           
16

 Destaques em negrito realizados pela autora do presente trabalho. 
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honorário da EEHA; José Calderón Quijano, diretor da EEHA; Antonio Muro Orejón, 

vice-diretor da EEHA; Octavio Gil Munilla, diretor; Jorge Chmielewski, redator-chefe; 

Manuel Romero Gómez (até jan.-fev. de 1961; retorna em jul.-out. de 1961 em diante)/ 

Juan Collantes de Terán (de março a junho de 1961), secretários de redação. Nesse 

período há algumas alterações nos redatores, além de aparecerem também nomeados os 

colaboradores específicos de cada edição.  

 Dentre todo esse amplo número de redatores, enfatizamos o destaque de 

Francisco Morales Padrón, desde que entrou na revista em 1954, escrevendo um 

número considerável de artigos e notas sobre assuntos hispânicos variados, contribuindo 

em diversas edições consecutivas nas seções de "Información cultural" e "Cronica" a 

partir de 1958, com destaque para "América en lalalla" que aparece em duas edições: 

janeiro-fevereiro/76-77 e julho-agosto/ 82-83.  

 Em geral, a periodicidade da Estudios Americanos era mantida, tratando-se de 

publicações bimensais. São cinco seções principais, sobre as quais, a primeira edição da 

revista busca esclarecer suas funções: "Artículos", normalmente dois em cada edição, 

que dissertam mais longamente sobre informações e temas da hispanidade; "Notas", ou 

"artículos breves", que propõem a análise de temas diversos em textos curtos, dando 

"mayor flexibilidad, sin perder, en ningún momento, su contenido científico. Cuatro 

rayas y tres manchones de color, que después serán o no el comienzo de una pintura 

acabada"; "Comentarios"; "Información cultural", 

integrada por artículos de extensión variable, que pretenden dar a conocer de 

un modo sucinto y ordenado, los problemas actuales del mundo hispánico. 

Escritos sin pretensiones eruditas, aspira, por tanto, con ello, la nueva 

publicación, a facilitar amplias informaciones, en todos sus aspectos, de la 

vida cultural de los pueblos en que se habla la lengua de Cervantes. (EEHA, 

1948: 2) 

 Por fim, a "Crónica", dividida em ―Notícias‖, publicando um ou dois textos; 

―Ideas Ajenas‖, que costuma publicar trechos e informações de outras revistas, o que 

mostra a preocupação de dialogar com outros meios; e a partir de janeiro-fevereiro de 

1958, "Libros recibidos".  

 A informação iconográfica da editoração não ocupa um papel de destaque, no 

que tange a pequenos desenhos frequentes nas primeiras páginas de cada seção. Mas 

atentamos que alguns elementos desenhados, embora aparentemente tenham uma 

função meramente ilustrativa, auxiliam a enfatizar o projeto ideológico da revista, bem 

como correntes de pensamento que influenciaram a sua criação. Muitos desenhos 
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remetem a símbolos recorrentes no catolicismo, tais como cruzes, pombas e terços, 

embora visualmente não sejam tão aparentes. O que assume papel de destaque são 

representações iconográficas tais como desenhos, mapas, fotografias e gravuras que 

fazem parte de artigos publicados. 

 A revista Estudios Americanos dedicava-se a um público essencialmente 

hispânico, promovendo o debate intelectual e contribuindo na formação de redes 

hispanoamericanas. Considerando as questões históricas de isolamento internacional da 

Espanha no pós-guerra de 1946, e o fortalecimento da utilização do ideal da hispanidade 

como princípio unificador entre os povos hispânicos e legitimador da tentativa de 

restabelecer os laços culturais e espirituais com os países da América, poderíamos dizer 

que de certa maneira, a revista buscava atingir o pensamento intelectual latino-

americano a fim de consolidar uma rede intelectual hispanoamericana. Portanto, a 

revista buscava ampliar a rede de americanistas, servindo para a discussão de um 

projeto político ideológico inserido no franquismo, promovendo o intercâmbio cultural 

entre intelectuais, de americanistas para americanistas, sejam eles espanhois ou 

estrangeiros, o que denota a presença de laços familiares de "fraternidade", mas ao 

mesmo tempo, mantendo uma estrutura hierárquica reforçando o papel da "Madre" 

Espanha e das suas filhas na América dentro do mundo hispânico. 

 

3.4. A revista Estudios Americanos por meio de uma perspectiva historiográfica: 

Michel Pêcheux e a teoria de análise de discurso 

 Ainda tratando dos preceitos metodológicos levantados por Tania Regina de 

Luca para análise de documentações periódicas, mencionamos que a autora remete à 

necessidade de compreender os elementos que sustentam uma homogeneidade de 

pensamento e conduzem as reflexões presentes dentro da fonte, entendendo as "ligações 

cotidianas com diferentes poderes e interesses" (LUCA, 2005: 140) característica desse 

tipo de documentação, havendo 

um tipo de utilização da imprensa periódica que não se limita a extrair um ou 

outro texto de autores isolados, por mais representativos que sejam, mas 

antes prescreve a análise circunstanciada do seu lugar de inserção e 

delineia uma abordagem que faz dos impressos, a um só tempo, fonte e 

objeto de pesquisa historiográfica, rigorosamente inseridos na crítica 

competente (Ibid.: 141).  
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 Com isso apontamos uma aproximação da sua abordagem com uma preocupação 

já ressaltada por Claudio Maíz e Álvaro B. Fernández (2012) sobre a necessidade de 

considerar a sociabilidade das relações intelectuais através da formação de redes, e não 

os intelectuais como indivíduos isolados que publicam em uma revista, havendo uma 

linha de pensamento entre os autores que, embora não seja homogênea, se coloca como 

fio condutor de um projeto editorial, ou quem sabe, que transcende à revista, inserida 

em um projeto de mais amplo e transcultural. No caso da Estudios Americanos, por se 

colocar como uma revista de síntese e interpretação histórica, muitas vezes dialoga com 

outras revistas citadas ao longo das seções, das quais pretende extrair as informações 

consideradas mais contundentes para o fortalecimento e difusão da hispanidade. Esse 

projeto de ampliação da hispanidade em direção à América ocorre através das 

publicações, mas também através de congressos e encontros internacionais, 

iberoamericanos e/ou hispanoamericanos realizados em diferentes localidades do 

mundo hispânico, nos quais ocorre a troca cultural e política entre intelectuais 

latinoamericanos e espanhois, ou seja, os intelectuais da hispanidade, que se auto-

intitulam como "americanistas". Por isso a importância de compreender que a 

identificação em comum entre esses autores e pesquisadores é se considerarem 

americanistas. Partimos agora para uma reflexão sobre como "os discursos adquirem 

significados de muitas formas, [...]. A ênfase em certos temas, a linguagem e a natureza 

do conteúdo tampouco se dissociam do público que o jornal ou revista pretende atingir" 

(LUCA, 2005: 140).  

 Para tanto, nos debruçamos no estudo da teoria de análise de discurso de Michel 

Pechêux, a fim de apoiar-nos em uma metodologia científica de estudo de fontes 

documentais escritas para por fim poder produzir uma análise mais profunda e 

embasada sobre o discurso revisionista da Estudios Americanos, no que tange ao modo 

pelo qual a revista toca em assuntos substanciais para sua estruturação ideológica, como 

a hispanidade e a lenda negra. Inclusive Luca apontou para essa preocupação 

metodológica ao tratar desse tipo de documentação: 

Pode-se admitir, à luz do percurso epistemológico da disciplina e sem 

implicar na interposição de qualquer limite ou óbice ao uso de jornais e 

revistas, que a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e narra, de 

uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o 

público. O historiador, de sua parte, dispõe de ferramentas provenientes da 

análise de discurso que problematizam a identificação imediata e linear 

entre a narração do acontecimento e o próprio acontecimento, questão, aliás, 

que está longe de ser exclusiva do texto da imprensa (LUCA, 2005: 139). 
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 Em verdade, poderíamos dizer que a importância de se pensar as questões 

discursivas não são referentes a um tipo específico de documentação, mas considerar a 

análise de discurso foi, na década de 1960, com Michel Pechêaux, uma inovação nos 

estudos linguísticos, promovendo uma nova abordagem pautada na aproximação dos 

estudos de linguagem com as Ciências Sociais, em um momento histórico em que ainda 

prevaleciam interpretações estruturalistas da linguagem e da gramática. "A linguagem 

não é mais concebida como apenas um sistema de regras formais com os estudos 

discursivos. [...] é pensada em sua prática, atribuindo valor ao trabalho simbólico, com a 

divisão política dos sentidos, visto que o sentido é movente e instável" (BRASIL, 2011: 

172). Após dissertar sobre os processos de formação dos estudos de Semântica, 

envolvendo a analítica e a retórica, Pechêaux se debruça em uma discussão sobre as 

relações entre a língua e a ideologia, realizando uma análise crítica sobre a saída da 

língua de seus espaços tradicionais, no que tange ao que o autor denomina como a 

necessidade de compreender a "Lingüística para fora do seu domínio", uma vez que em 

diversas ocasiões esta é explorada "em proveito de uma filosofia" (PECHÊAUX, 1988: 

89). Com isso o autor realizar uma aproximação entre os estudos linguísticos e sociais, 

tirando a neutralidade da língua, e mostrando como, através do discurso, esta pode 

adquirir múltiplos significados:  

o sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o idealista, 

para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe de um 

conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. 

Entretanto, não se pode concluir, a partir disso, que esses diversos 

personagens tenham o mesmo discurso: a língua se apresenta, assim, como 

base comum de processos discursivos diferenciados, que estão 

compreendidos nela na medida em que [...] os processos ideológicos simulam 

os processos científicos (Ibid.: 91).  

 Com isso, Pechêaux levanta que não há nenhum discurso científico puro, 

concordando com a nossa discussão no primeiro capítulo sobre a impossibilidade de 

neutralidade na escrita da história e de dividir dicotomicamente noções como 

"subjetivo" e "objetivo" quando se trata de estudos científicos. Nessa mesma linha de 

raciocínio, e relembrando Héctor Gabriel Legorreta Cantera (2006), acrescentamos 

ainda que não é praticável, tratando-se de métodos científicos, realizar divisões 

antagônicas entre o revisionismo utilizado academicamente e pejorativamente, já que, 

nas dinâmicas do discurso considerado como uma prática política, estes se misturam. 

 Pechêaux considera o sentido como elemento constitutivo junto ao sujeito, 

afirmando que  
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Na verdade, todo 'ponto de vista' é o ponto de vista de um sujeito; uma 

ciência não poderia, pois, ser um ponto de vista sobre o real, uma visão ou 

uma construção que representasse o real (um 'modelo' do real): uma ciência é 

o real sob a modalidade de sua necessidade-pensada, de modo que o real de 

que tratam as ciências não é senão o real que produz o concreto-figurado que 

se impõe ao sujeito na necessidade 'cega' da ideologia (Ibid.: 179).  

 Com isso, o autor enfatiza os aspectos inovadores do seu estudo sobre as 

"formações discursivas que caracteriza a instância ideológica em condições históricas 

dadas" (Ibid.: 213), que consideram o "trabalho político-ideológico sobre o complexo 

dos aparelhos ideológicos de Estado", remetendo às discussões foucaultianas sobre "a 

emergência de uma nova 'prática discursiva' (Ibid.: 208). 

 Portanto, pensar a análise do discurso constitui-se como uma possibilidade de 

ampliar os estudos de linguagem. Não se trata de focar o estudo na língua ou gramática 

isoladamente e por si só, mas de compreender os fatores variáveis que esses dois 

elementos podem adquirir dentro da prática discursiva, deixando de serem conceitos 

estáticos. É a partir dessa perspectiva que pretendemos analisar o revisionismo 

historiográfico hispânico presente na revista Estudios Americanos. Após termos 

realizado uma revisão bibliográfica e um estudo teórico sobre o revisionismo, bem 

como sobre a hispanidade e a lenda negra, pretendemos compreender como estes 

adquirem significado e especificidades na documentação, considerando o revisionismo 

historiográfico hispânico, não como um recurso político-ideológico estático utilizado 

pelos intelectuais da hispanidade e pelo Estado franquista, mas que, estando presente em 

uma série de dimensões de redes intelectuais hispânica, adquire particularidades e 

articula com elementos específicos. 

 

3.5. Eixos de análise: articulações entre a Hispanidade e a leyenda negra 

 Para finalizar o capítulo três, pretendemos "Analisar todo o material de acordo 

com a problemática escolhida" (LUCA, 2005: 142). Com relação à revista Estudios 

Americanos, salientamos que seria possível realizar diversas abordagens, a partir de 

diferentes problemáticas e fios condutores de análise. Reconhecemos as limitações da 

nossa pesquisa, por possuir o caráter de pesquisa monográfica, mas também em relação 

às escolhas e recortes que tivemos de realizar no decorrer do processo. Evidenciamos 

que ao dar início em 2015 à participação no Programa de Iniciação Científica, tínhamos 

como objeto de estudo a revista em si. Mas a fim de compreender o projeto político-

ideológico que a fundamentava, bem como as correntes de pensamento intelectual em 
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disputa no contexto de criação da publicação, optamos por mudar o foco de análise, 

passando a ter como objeto de pesquisa o revisionismo historiográfico hispânico na 

revista Estudios Americanos. Por conta dessas escolhas metodológicas e que implicam 

um determinado olhar direcionado para a documentação, buscamos a seguir entender a 

articulação dos elementos da hispanidade e da lenda negra, resultando em uma prática 

de cunho revisionista. 

 Como o revisionismo historiográfico hispânico se estruturou na Estudios 

Americanos? Para tentar responder a essa indagação, levantamos algumas considerações 

após ter analisado as publicações referentes a questões históricas e historiográficas. Para 

realizar essa divisão em categorias de elementos, utilizamo-nos em grande parte das 

reflexões contidas no artigo do argentino Raul A. Molina, que foi membro do Instituto 

Ruy Díaz de Cuzmán de Buenos Aires, publicado na edição número 32 de 1954, 

intitulado "España en la Historiografía argentina" (MOLINA, 1954). Embora o foco do 

autor seja analisar a visão sobre a Espanha produzida na historiografia argentina no que 

tange à independência e ao período colonial, o fato é que essa mesma abordagem 

analítica foi desenvolvida pelos americanistas em relação a outros países americanos. O 

artigo reúne diversos aspectos que aparecem enunciados nos textos publicados na 

revista, possuindo um caráter revisionista sobre o qual nos debruçaremos a partir de 

agora. Paralelamente, inserimos excertos de outros artigos publicados, para 

compreender a contínua alusão ao revisionismo no projeto político-ideológico de 

fortalecimento dos laços da hispanidade. Por isso, atentamos que o revisionismo 

historiográfico hispânico possui semelhante característica à que Marcos Gonçalves 

atribuiu em relação à hispanidade: "o tema da hispanidade emerge dos mais variados 

aspectos, desde o interesse pela criação de uma comunidade de nações até a 

preocupação com o aprofundamento das suas variantes conceituais" (GONÇALVES, 

2014: 205). A partir da articulação de diversos artigos, pretendemos elucidar como vai 

se consolidando um projeto revisionista através das interpretações históricas do passado 

que une Espanha e América, reforçando esses vínculos e renegando a lenda negra. 

Nesse sentido, é interessante perceber que Molina (1954) reconhece que a história não é 

composta de fatos, mas de uma disputa de ideias manifestadas na historiografia.  

 As categorias de elementos presentes na análise de Molina articulam o 

pensamento revisionista hispânico sobre o qual se sustentava a revista, como será 

possível observar através da relação desses pontos com as abordagens de outros textos 
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publicados. Certamente, os autores possuem divergências de pensamento entre si, 

porém, ao serem publicados na Estudios Americanos, passam a ser "apologistas da 

hispanidade" (Ibid.: 212), definição de Marcos Gonçalves, que se referindo à 

abordagem de Altamirano, afirmou: "o conceito de intelectual resulta [...] não 

circunscrita a uma classe social, e sim, a classes de interesses", o que caracteriza as 

revistas como "pequenas sociedades de pensamento" (Ibid.: 195). Compreendemos que 

estando publicados na revista, os autores passam a veicular como formadores de um 

ideal em comum, a hispanidade. A seguir, apresentamos os elementos principais de sua 

análise, que auxiliam a caracterizar o próprio revisionismo historiográfico hispânico. 

 

3.5.1. Constatação de uma deformação histórica sobre a Conquista e a Independência, e 

necessidade de explicá-la 

 Molina analisa nesse texto as tendências do pensamento de historiadores 

argentinos a respeito das "relaciones espirituales" (MOLINA, 1954: 362) com a 

Espanha que circulavam no período pré-Independência, alegando que havia uma 

"deformación historica" nessas interpretações, uma vez que se baseavam em um espírito 

anti-hispânico. Outros termos também fazem referência a essa questão e auxiliaram no 

fortalecimento do "clima tan adverso" (Ibid.: 371) em relação à Espanha: o "concepto 

negativo de esta mal llamada Epoca Colonial" (Ibid.: 363), produzira a partir de meados 

do século XIX uma "leyenda de odio", justificando a origem e a utilização de termos 

como "tiranos", "déspotas" e "verdugos" para referir-se aos espanhois, e "madre 

decrépita" (Ibid.: 365) para a Espanha, a denominada leyenda negra.  

 

3.5.2. Causas da deformação fundamentadas em um revisionismo anti-hispânico: a 

lenda negra 

 Segundo a atual análise, tais revisionistas anti-hispânicos foram historiadores e 

intelectuais que articularam a Independência na América, baseados em princípios 

liberais, e que se voltavam ao período colonial para condenar a presença espanhola na 

América, a fim de justificar os processos de emancipação: "esta deformación tuvo su 

origen, en la necesidad de arrancar el justificado indudable [...] de la causa 

emancipadora, la cual creó a la par, un prejuicio contrario a la conquista y govierno 

españoles" (Ibid.: 362). Segundo Molina, grande parte desse pensamento recorria ao 
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século XVIII, mais especificamente às noções de liberdade e de contrato social de 

Rousseau, considerando um dos pensadores que fundamentou os ideais da Revolução 

Francesa. O autor exemplifica afirmando que de acordo com essa historiografia, "la 

conquista del Perú, había sido una usurpación" (Ibid.: 364), uma vez que fora imposto 

pela Espanha a anexação do território americano ao Império Hispânico, ferindo a noção 

de "idea liberatoria" relacionada ao pacto social. 

  

3.5.3. Efeitos historiográficos: formação de duas correntes políticas interpretativas  

 3.5.3.1. "Escuela Afilosofada": fundamentada em princípios liberais e apoiada 

em diversos autores franceses (tal qual como Rousseau, já citado), teve forte presença 

na segunda metade do XIX. Desenvolveu uma "literatura de guerra" que evidenciava a 

"leyenda negra" e o sentimento de hispanofobia. Nas palavras do autor: 

Fueron sus principios fundamentales en historia, la exaltación de la 

Revolución Emancipadora y un culto a todo lo extranjero, singularmente lo 

francés, lo inglés y lo estadounidense, y en consecuencia cultivó 

particularmente todo lo relacionado con la Leyenda negra, como justificación 

y explicación de aquélla (Ibid.: 369).  

 

 3.5.3.2. "Escuela Científica o Hispánica": baseada na "investigación objetiva" e 

no estudo "del pasado remoto", incentivou a pesquisas em arquivos, a fim de promover 

o resgate e a reivindicação dos feitos da Espanha na América. Tendo se fortalecido no 

século XX, tinha o "deseo de conocer más íntimamente la historia del pasado más lejano 

y comienzan las misiones culturales en los archivos de la Madre Patria con un carácter 

más universal e intrínsecamente espiritual (Ibid.: 379). São citados o Arquivo das Índias 

(Ibid.: 380) e o Instituto de Cultura Hispânica (Ibid.: 382) pela sua importância no 

desenvolvimento dessas pesquisas, e, como já analisamos anteriormente, sustentavam o 

estudo da hispanidade, juntamente com instituições como a Universidade de Sevilla, o 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas e a Escuela de Estudios Hispano-

Americanos. 

 Ressaltamos também a importância da Universidade de Santa Maria de La 

Rábida no mundo hispânico, fundada por Vicente Rodríguez Casado, devido aos 

diversos eventos, cursos e encontros americanistas que ocorriam na instituição. Um dos 

exemplos aparece na edição número 33-34 de junho-julho de 1954, divulgando a 
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realização do XII Curso de la Universidad Hispanoamericana, de 10 de agosto a 21 de 

setembro do mesmo ano, tendo como tema principal a América Contemporânea, 

patrocinado pela Sagrada Congregação de Religiosos, sendo uma projeção do 

Congresso Internacional de Religiosos realizado em 1950 em Roma, o que é bastante 

sugestivo (ESTUDIOS AMERICANOS, 1954). Em outubro de 1955, a edição 49 

trouxe na seção "Cronica" um texto de Enrique Sánchez Pedrote em homenagem aos 

treze anos da universidade. Além de outras publicações, a mesma seção das edições de 

outubro de 1956, de outubro-novembro de 1957 e de setembro-outubro de 1959, 61, 73-

74 e 96-97, respectivamente, conta com um informativo sobre o XV, XVI e XVII Curso 

da Universidade Hispano-Americana de Santa Maria de Rábida.  

 

3.5.4. Compromisso e ligação espiritual da Espanha com a América: o ideal da 

hispanidade e as perspectivas da corrente hispânica em direção ao futuro 

 Segundo Molina, "Hoy las corrientes hispanizantes son fuertes [...], y han 

alejado y alejan cada vez más a los últimos vestígios de los antiguos miembros de la 

Escuela Afilosofada, cuyo recuerdo ocultan aún en forma vergonzante, pero que sin 

duda desaparecerá para siempre" (MOLINA, 1954: 382). Fica clara a presença de um 

conflito de memórias e de esquecimentos, a partir do qual se busca produzir 

conscientemente um apagamento dos vestígios do anti-hispanismo. A partir dessa tarefa 

assumida pelos hispanoamericanistas como praticamente terminada, surge um impulso 

de novas metas em direção ao futuro, que consiste no fortalecimento dos laços com a 

América: 

se continuará esta obra de acercamiento espiritual, pues si Argentina, es 

verdad, que olvidó durante un silgo a España y hoy trata de reanudar la 

continuad histórica, es verdad también que España olvidó a América, y debe 

recuperar también la tónica de la raza, para reanudar no solamente la obra 

cultural del pasado sino también marchar a un porvenir común de perfección, 

y entonces es posible que un nuevo milagro, una nueva EDAD DE ORO, esta 

vez hispanoamericana, alumbrará de nuevo al mundo, cuyos primeros 

destellos se anuncian ya en la renovación
17

 de las letras, de las artes y de la 

mista política (Ibid.: 382). 

 O fato de tanto a Espanha como a América terem esquecido uma da outra cria 

um compromisso espiritual, histórico, moral e cultural de reatar os laços imateriais entre 

ambas, numa perspectiva reconciliadora, a fim de resolver os ressentimentos do passado 

                                                           
17

 Atentamos aqui um aspecto que será observado posteriormente com mais detalhes: o uso de palavras 

como renovação, reformas, etc., torna-se frequentes na revista, com destaque para as referências às 

reformas em diversos âmbitos do ensino na América. 
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através do esquecimento dos conflitos passados, da desconstrução da lenda negra e do 

fortalecimento da união hispânica através da hispanidade. A anunciação de um futuro 

caracteriza uma perspectiva teleológica da história, envolvendo o emergente 

fortalecimento das relações hispanoamericanas.  

Para compreender esses laços entre a Espanha e a América, destacamos a 

seguinte passagem da revista Estudios Americanos, o início do artigo ―Teatro aborígen 

americano‖, de Clemente H. Balmori, escrito em fevereiro de 1955, e publicado na 

edição número 45, de junho de 1955:  

Cada problema cultural de América, es un problema cultural de España y 

viceversa. Porque de tal maneira nos enlazó el destino, que ni España puede 

ignorar las cuestiones que interesan a los pueblos que provocó al seno de las 

grandes sociedades humanas, ni éstos pueden ignorar a España, sin ignorar 

algo sustancial de sí mismos (BALMORI, 1955: 577).  

Destacamos o discurso que busca reformular a visão a respeito do espanhol, 

enfatizando o seu papel de ―benfeitor‖ durante o período colonial em relação aos 

indígenas, em sua missão civilizatória e evangelizadora. Não há uma referência direta à 

lenda negra, mas fica clara a intenção em destacar a preocupação da Espanha com a 

América, através da defesa de uma origem e de um destino em comum, da ênfase no 

determinismo histórico que os une. Ao ressalta o "destino" como razão de terem se 

interligado em Hispanoamérica, desconsidera-se todos os processos históricos que 

resultaram nesse intercâmbio, limitando-se a uma espécie de "acaso", um projeto divino 

do qual a Espanha se mantém como guia e auxiliadora. 

  

3.5.5. Problemática levantada: Mas afinal, quem seriam os revisionistas? 

 Ao ressaltar um dos membros da Escuela Científica, há uma nota de rodapé que 

produz certa ambiguidade na análise de Molina (1954). Até aqui, tínhamos claro a partir 

da sua análise, serem os revisionistas todos os representantes da corrente de pensamento 

anti-hispânico. Embora o autor não afirme o contrário no trecho a seguir, deixa em 

aberto para uma possível contradição: "Groussac, aunque revisionista, fué enemigo 

declarado de España, a la que trata de denigrar, siendo un hombre extraordinário, pero 

equivocado en su interpretación. Sin enbargo, de sus estudios resulta España 

engrandecida
18

" (Ibid.: 369). Fica clara a menção de quem seriam os revisionistas, os 

inimigos da Espanha, sobre os quais é produzida uma narrativa depreciativa. Mas 

                                                           
18

 Destaques em negrito da autora do presente trabalho. 
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Groussac, embora revisionista, auxiliou a engrandecer a Espanha segundo o autor, 

sendo aparentemente ambígua a sua classificação como membro da Escola Científica, 

até o autor explicitar as razões. Essa questão nos dá a abertura para refletir sobre a 

formação da Escola Científica ou Hispânica como uma resposta à Escola Liberal ou 

Afilosofada: mas afinal, quem são os revisionistas?  Considerando o desenvolvimento 

da corrente hispanoamericana como um "contragolpe" às noções interpretativas 

associadas à lenda negra, poderíamos nós, autores do presente trabalho, considerar esta 

uma "releitura da releitura"? Ou seja, com base na ideia de Vidal-Naquet sobre o 

revisionismo no caso Dreyfus, em que "a palavra foi rapidamente invertida por seus 

adversários" (VIDAL-NAQUET, 1988: 117), poderíamos considerar a Escola Hispânica 

como um "revisionismo do revisionismo"? Lembramos aqui alguns pensadores 

vanguardistas na estruturação dos preceitos que orientaram a lenda negra no decorrer do 

século XX, Julián Juderías y Loyot (1914) e Rómulo D. Carbia (1944), especialmente o 

segundo, que publicou sua obra justamente no período em que se fortaleciam a corrente 

interpretativa hispanoamericanista baseada na hispanidade. Retornamos à Molina 

ressaltando sua afirmação de que a contestação do papel da Espanha na América por 

parte de correntes de interpretação liberais produziram uma espécie de negacionismo 

sobre o passado e as origens hispânicas. Para o autor, negar a importância da presença 

espanhola na Argentina (e em toda a América, diga-se de passagem), era a negação "de 

un gobierno que había creado a la misma nacionalidad durante tres siglos de trabajo y 

de formación cultural" (MOLINA, 1954: 362). Lembremos aqui das palavras de Héctor 

Gabriel Legorreta Cantera (2006), que ao tratar de conceitos relacionados ao 

revisionismo, afirma ser o negacionismo uma prática pseudocientífica que busca bases 

científicas para legitimá-lo. Lembremos também do processo de isolamento 

internacional espanhol no pós-II Guerra que caracterizou o segundo período franquista, 

quando o ideal da hispanidade aparece institucionalizado vinculado a um projeto 

político-ideológico Estatal, através da proliferação de revistas culturais e políticas que 

tratavam da relação entre Espanha e América, enunciando a tentativa da Espanha de 

fortalecer sua política externa através das relações diplomáticas com a América. Afinal, 

quem são os revisionistas? 
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3.5.6. Constatações sobre o ensino de História Colonial na América 

 Palavras como reforma e renovação se tornam frequentes na revista, tanto em 

relação ao restabelecimento dos laços hispânicos, através de uma reordenação/ 

renovação da hispanidade, mas também ao que se refere a questões relacionadas, como 

o ensino e a religião. Analisemos Molina: 

se ha enseñado la historia de la emancipación americana, como un acto de 

reivindicación de libertades arrebatadas, como la redención de un largo cautiverio de 

tres silgos, como si fuera la rotura de un vugo esclavista e impuesto por una 

nacionalidad extraña (MOLINA, 1954: 362).  

 Segundo essa visão, força e violência foram os únicos aparatos da conquista, 

atrocidades, horrores, impossibilidade de apagar da memória, esse trágico e traumático 

passado de três séculos de dominação, conquista violenta para aumento de território 

espanhol. Esse tipo de visão parece, inclusive, sofrer influências do pensamento do 

século XIX, numa espécie de menção a um imperialismo espanhol. O artigo de Molina 

atenta para a repercussão de interpretações históricas associadas à lenda negra no 

sistema de ensino americano, e deixa clara sua angústia quanto a isso e uma necessidade 

de mudanças fica explícita em outras publicações, como por exemplo, um comentário 

da edição 54 de março de 1956, sobre as três etapas da reforma universitária, escrito por 

Miguel Manticorena Estrada (ESTRADA, 1956: 252-253). Aparecem comentários 

sobre as reformas educacionais em diversos países, como Colômbia (n. 43)
19

, Bolívia 

(n. 43, 46) e Peru (n. 35-36). Tratando de questões jurídico-institucionais, também há 

menções, como sobre a reforma do direito processual hispanoamericano (n. 50-51). 

 A crítica à "desespañolización" levantada por Molina fica clara ao citar uma 

frase célebre do chileno Francisco Bilbao, adepto dos princípios liberais e do progresso 

americano, no livro "Evangelio Americano": "España nos educó para la muerte y para la 

servidumbre. Conozcamos esa educación [...] para rechazarla y entrar a la vida y a la 

libertad". Segundo o autor, "Este libro fué durante años el de Lectura en los 

establecimientos de segunda enseñanza" (MOLINA, 1954: 370).  

 O processo de "reformas" educacionais aparece atrelado a uma investida de 

fortalecimento das instituições católicas, ou seja, as reformas acontecem não só a partir 

da transformação das instituições formais já existentes, mas através da 

institucionalização de novas formas de educação, a fim de fortalecer os laços da 
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 Salientamos que para as citações somente de número de edições da revista é possível consultar a 

referência completa de mês e ano da publicação no índice da revista contido no presente trabalho.    
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hispanidade. A preocupação com a juventude aparece em dois aspectos que se 

entrelaçam: o ensino, pautado em reformas desde o ensino primário até a universidade, 

e o catolicismo. Interessante observar a menção à formação de grupos e eventos 

católicos ligados à classe trabalhadora e estudantil, como associações e encontros 

nacionais de estudantes, com destaque para a formação da "Juventud Obrera Católica, 

citada nos comentários da edição 47 de agosto de 1955. Considerando o caráter 

conservador e anticomunista da rede hispanoamericanista, pode ser esta uma maneira de 

combater o fortalecimento de movimentos de esquerda e da formação de sindicatos nas 

classes trabalhadora e estudantil, investindo na propagação do catolicismo como um 

elemento da hispanidade. Nesse sentido, há uma crítica e também comentários de bispos 

e instituições católicas sobre os processos de reforma agrária em diversos países, como 

Bolívia (n. 35-36), Colômbia (n. 108), Peru (n. 92-93), Cuba (n. 98-99) e Chile (n. 111).  

 

3.5.7. Menção a personalidades e comemorações 

 Como já ressaltado, o revisionismo através da hispanidade se manifesta na 

revista das mais variadas maneiras, tratando de diversos assuntos, desde política, 

economia e relações jurídicas, até questões sociais, culturais, artísticas, históricas. A 

questão da arte assume um papel bem interessante na revista, uma vez que são 

publicados artigos, notas e comentários sobre as mais variadas formas de expressão 

artística, como teatro, música, artes plásticas, escultura, poesia, literatura, dentre outros. 

Diversos poetas e escritores são publicados, alguns de mais renome, como por exemplo, 

Miguel de Cervantes (1547-1616), sobre o qual Molina afirma que em 1916, "El tercer 

Centenario de la muerte de Cervantes da lugar a un ambiente de verdadera exaltación de 

la cultura hispánica, pronunciándose sinumero de conferencias y publicándose otro 

tanto de artículos periodísticos" (MOLINA, 1954: 380). Também há comentário sobre 

os vinte anos da morte de Antonio Machado (1875-1939; edição 96-97). Há uma grande 

recorrência de comentários sobre Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), escritor, 

crítico literário e pensador das ideias hispânicas. A edição 63 de dezembro de 1956 traz 

na seção "Cronica" um texto sobre "El Centenario de Menéndez Pelayo en América", 

escrito por José E. Vargas (VARGAS, 1956: 485-488). Em outubro-novembro de 1957, 

Guillermo Lohmann Villena assinou uma nota intitulada "Menéndez Pelayo y la 

Hispanidad", apresentando a hispanidade como "unidad operante y viva" (VILLENA, 

1957: 129). Molina afirma que "La muerte del sabio polígrafo Menéndez y Pelayo , 
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provoca a su vez otro de los grandes movimientos de opinión, que desemboca a la 

postre en la gran fundación de la Instituicion Cultural España" (MOLINA, 1954: 379). 

Destaque também para o escritor e filósofo Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936), 

nessa mesma edição da revista, em um comentário intitulado "Unamuno y los poetas 

hispanoamericanos".  

 Algumas edições comemorativas, que buscam realizar homenagens e exaltam 

ainda mais alguns personagens considerados importantes dentro do mundo hispânico. 

Em 1959, é o caso da edição 94-95, sobre a "Conmemoración de Humboldt en la 

Escuela de Estudios Americanos de Sevilla"; em 1960, da edição 100, "Conmemoración 

en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla del II Centenario de la 

Proclamación de Carlos III", que traz toda uma análise da sua importância para a 

historiografia americanista, assinado por José Antonio Calderón Quijano; também em 

1960, a 105, que comemora o "V Centenario del Infante Don Enrique en la Universidad 

Hispanoamericana de Santa Maria de la Rabida (1460-1960)"; e em 1961, a edição 109-

110, "Homenaje a Raul Porras Barrenechea", sobre o qual ressaltamos ser considerado 

um dos articuladores, no Peru, do pensamento peruanista, numa espécie de 

nacionalização e adaptação cultural de alguns aspectos do hispanoamericanismo para o 

cenário local do país. Sobre a denominada, "Peruanidad", inclusive há um interesse da 

revista em discuti-lo, como em um comentário na edição 84-85. 

 Nessa mesma edição, na seção "Cronica", há um texto de Fernando de Armas Medina 

sobre o "XXXIII Congresso Internacional de Americanistas". Eventos como estes são 

frequentemente citados e debatidos, e nos mostram a formação de uma rede intelectual de 

intercâmbio cultural e científico dentro do mundo hispânico, uma vez que os eventos ocorriam 

em diferentes localidades. Outros eventos citados são o III Congresso Internacional de 

Historia de América, por Guillermo A. Lousteatu Heguy na edição 106 de 1961. No 

mesmo ano, último da revista, as edições 107 e 108 trazem o " Tercer Congreso de 

Academias de la Lengua Española", por Juan Collantes de Terán, e um comentário sobre 

"La Prensa y la II Bienal Interamericana". Também merece destaque os comentários sobre o 

"Dia de la Raza", que comemora em 12 de outubro a chegada de Cristóvão Colombo na 

América, em 1492, institucionalizado também como o "Dia de la Hispanidad", citado na 

edição 73-74. 
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3.5.8. Questão da alteridade e o olhar da hispanidade sobre os indígenas 

 Se por um lado há a preocupação em destacar uma mudança de perspectiva 

sobre os povos indígenas, através de menções ao intercâmbio cultural e à miscigenação 

que resultou na cultura contemporânea hispanoamericana, por outro lado há uma 

tentativa de justificar, através dessa mudança de perspectiva, o papel civilizador dos 

espanhóis na América. Em artigo publicado na edição 33-34 de junho-julho de 1954, 

Francisco Morales Padrón, membro da EEHA, discute os conceitos "Hispanoamérica" e 

o que seria se hispanoamericano, questionando-se se há uma história da 

Hispanoamérica, o como a história da América se insere da história do Ocidente, e 

afirma: "Para la mejor comprensión de la história occidental en América había que tener 

en cuenta la base indígena en todos sus aspectos". O autor leva em conta a consideração 

dos indígenas como "un factor histórico imprescindible" (PADRÓN, 1954: 30), mas em 

seguida afirma:  

Con esta valoración del pasado autóctono no queremos llegar al extremo de 

unos infigenistas, cuya pasión les lleva a afirmar que es 'ridículo' dar mayor 

valor a trescientos años de era hisana, o a quince de lucha emancipadora y 

cien de vida republicana, que a 'las remotas edades precolombianas que 

comprenden muchos milenios y son más ricas en contenido histórico y 

formas culturales proprias o, por lo menos más y mejor adaptadas al paisaje y 

a la geografía de América'" (Ibid.: 30).   

 Aqui fica evidente a "lucha entre Las Casas y Sepúlveda" (MOLINA, 1954: 

381), ou seja, duas correntes historiográficas que se desenvolveram em sentidos 

divergentes no que tange ao estudo e olhar sobre o indígena e sua história: uma baseada 

nos discursos de Bartolomé de Las Casas (1474-1566), defensor dos indígenas, que, no 

revisionismo historiográfico hispânico aparece como catalisador da formação da lenda 

negra (CARBÍA, 1944); e outra centrada nos discursos de Juan Ginés de Sepúlveda 

(1490-1573), sacerdote católico espanhol conhecido pelo seu discurso em defesa da 

guerra contra os indígenas, concepção que se aproxima em partes da visão do indígena 

pela hispanidade, embora nesta o discurso seja apaziguador e reconciliador, a fim de 

criar uma espécie de fraternidade hispânica que une os dois continentes, mas, claro, 

tendo a Espanha como força matriz, "madre": 

Hoy sabemos los americanos que en el regazo de la madre España hemos de 

buscar el aliento de nuestro futuro y el amor en que ha de fraguar la unión de 

hermanos llamados a un alto y generoso destino común, y el que ahora voy a 

exponer debe interesar profundamente, pues afecta a la génesis misma de la 

cultura de tres grandes pueblos: azteca, el maya y el quechua (BALMORI, 

1955: 577). 
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Há uma preocupação em destacar o papel dos povos autóctones, o papel dos 

americanos, embora este fique subordinado a uma visão histórica e cultural 

hispanocêntrica. A referência na primeira pessoa do plural, nós, "los americanos" 

apresenta uma união identitária entre espanhois e americanos, um reconhecimento dessa 

proximidade cultural. Quase não é possível discernir os elementos espanhois e 

americanos desse discurso, que parecem se unificar em uma análise híbrida e 

simplificada, tendo como resultado dessa mescla o termo "hispanoamericano", que se 

refere a essa origem em comum, sem contatar efetivamente as diversidades culturais. 

Em outras palavras, a presença de laços espirituais fica explícita no artigo em que 

Francisco Morales Padrón afirma a história da América fazer parte da ocidental, porém, 

com algumas ressalvas: "aunque decir eso - que América es Occidente -  sea una 

'desorientación occidental'. Pero es que Occidente no es geografia, sino cuerpo 

espiritual" (PADRÓN, 1954: 38). Tal visão interpretativa direciona o olhar para as 

semelhanças histórico-culturais que construíram a América e a Espanha 

simbolicamente, deixando de considerar as particularidades e as rupturas, entendendo a 

existência de um fluxo contínuo, promovendo, de certa forma, a naturalização do 

cruzamento histórico das duas culturas. Não há questionamento sobre a presença de um 

choque cultural, ocorrendo um silenciamento das diversidades. A história da América, 

dentro dessa visão interpretativa construída através do revisionismo, aparece reduzida a 

um modelo cultural hispânico, ocidental, sendo o ideal de hispanidade como princípio 

unificador naturalizado no que chamamos de revisionismo historiográfico hispânico. O 

princípio de alteridade, que primeiramente pareceu haver ao encontrar na revista a 

preocupação em retratar aspectos culturais indígenas, torna-se restrita ao sentido de falar 

sobre o "outro", mas sem trocar o local de fala, sem abrir para as especificidades e 

modelos de pensamento autóctones. Ocorre uma idealização da imagem do ―outro‖ 

totalmente vinculada à Hispanidade. Forma-se um discurso parcial construído na figura 

do europeu como o promotor da civilização, da fé, da salvação, encaminhando os povos 

indígenas para um destino definido pela cristandade e pelos modos de vida europeus.  

 

3.5.9. Aproximações com o Brasil: Galvão de Souza e Altiva Pilatti 

Atentando para a participação do Brasil dentro da rede intelectual em torno da 

hispanidade, ressaltamos para dois artigos publicados na revista. Em abril de 1955, na 

edição 43, "Brasil – Formação territorial brasileira versus hispano-americana", de 
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autoria do filósofo do direito e professor universitário brasileiro José Pedro Galvão de 

Souza (1912-1992). Além de publicar na Estudios Americanos, o autor também foi 

fundador e co-editor da revista Reconquista (1950-1955), em São Paulo, "revista 

bilíngüe de cultura publicada trimestralmente" na década de 1950
20

, e que possuía uma 

seção portuguesa, dirigida por Fernando Aguiar, e uma seção "castellana", dirigida pelo 

catedrático espanhol Francisco Elías de Tejada, o que nos chama a atenção, uma vez 

este último também publicou na Estudios Americanos. Outro fato é que na edição 45, 

foi publicada uma nota assinada por José Miguel Pavon intitulada "El derecho político 

en el Brasil", e trata justamente de Galvão de Sousa. 

 Outra questão que nos chamou atenção é que na edição 63 de 1956, foi 

publicado um artigo na seção "Información Cultural" da historiadora e professora da 

Universidade Federal do Paraná Altiva Pilatti, intitulado "Inmigración italiana al 

Paraná". Seria possível pensar em uma aproximação de intelectuais brasileiros no 

mundo hispânico, como adeptos da hispanidade e inseridos nessa rede transnacional, 

além de propor uma hipótese sobre a chegada da revista na Biblioteca do Setor de 

Ciências Humanas da UFPR.  

 

 

 

  

                                                           
20

 Tivemos acesso a quatro edições da revista Reconquista, número 2 e 3 de 1950, número 1 de 1951, e 

número 2-3 de 1952. Era editada na Av. Ipiranga, 1123 - c. 603, São Paulo, Brasil, entre 1950 e 1955.   
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CONCLUSÃO 

 A partir das considerações levantadas ao final do último capítulo, é possível 

entender como o revisionismo historiográfico hispânico estrutura todo um projeto 

político-ideológico contemporâneo ao período em que foi fortalecido através do 

segundo período franquista, a partir de meados do século XX. Ao desconsiderar a 

possibilidade de reconquistar a América através de uma recolonização territorial e 

material característica do século XVI, ou de uma atitude imperialista aos moldes do 

XIX, a Espanha direciona sua investida para um âmbito metafísico, baseado em um 

discurso das origens em comum entre os povos hispânicos, uma vez que todos foram 

gerados e criados pela tão aclamada "Madre Pátria", a Espanha, nos termos de Isidro 

Sepúlveda.  Não deixa, com isto, de assumir uma atitude imperialista em relação à 

América, porém, agora, imbuído de uma sutileza pela sua imaterialidade, uma audácia 

ao negar, de certa maneira, diversos conceitos de uma nova historiografia que se 

desenvolvia no período. Sem contar que, tratando-se especificamente da história da 

América, o discurso colonizador permanece, e mais, se fortalece, pois é criado todo um 

embasamento histórico, historiográfico, científico e metodológico para sustentar os 

laços da hispanidade, para sustentar a permanência de certas ligações entre os povos 

hispânicos, para resgatar essas relações, negar as rupturas provocadas e reivindicadas 

pelos países americanos, restaurar toda a fortaleza do antigo Império Ultramarino 

Espanhol. Há uma espécie de saudosismo direcionando esse retorno dos laços 

hispânicos. Claro que, diversos aspectos culturais e organizacionais próprios dos povos 

autóctones são postos em debate, porém, o papel civilizador da Espanha em direção à 

América não só se mantém como também se fortalece.  

 Devemos considerar, no que tange ao cenário político-historiográfico do 

período, tanto espanhol como internacional, a presença de correntes de pensamento 

divergentes, em uma luta travada entre teorias liberais e conservadoras, desde o final do 

século XIX. Essa luta, definida por Molina, para o estudo das relações 

hispanoamericanas, como o entrave entre a "Escuela Afilosofada", liberal, anti-

hispânica, em prol do progresso americano e em defesa da lenda negra; e a "Escuela 

Científica o Hispánica", conservadora, defensora da hispanidade, antiliberal, católica, 

anticomunista. São duas tendências presentes na conjuntura internacional 

contemporânea à Estudios Americanos, e que adquirem representatividade no 

revisionismo historiográfico hispânico, assumindo um caráter híbrido e uma 
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flexibilidade ao serem manifestadas através da exaltação da hispanidade e da 

desconstrução da lenda negra. Entendemos, portanto, o revisionismo historiográfico 

hispânico como uma interpretação própria de uma época, tendo absorvido elementos 

característicos do período em que foi criado, diga-se de passagem, os aspectos e os 

problemas e as soluções que a Espanha tinha de encontrar frente ao isolamento 

internacional, mas também esse próprio olhar em direção a uma memória heróica de um 

passado fértil e próspero. 

 Por outro lado, apontamos para a necessidade de comparar em termos 

historiográficos a disputa entre essas duas correntes, a chamada ―liberal‖ ou de 

―esquerda‖; e a ―revisionista‖, sem, contudo, atribuir-lhes rígidas dicotomias ou 

estruturas binárias/ maniqueístas. A hegemonia intelectual pode ser empobrecedora, por 

isso é necessário compreendê-las desde um ponto de vista mais fluído, a fim de perceber 

de que modo se efetuam as lutas de sentido sobre o passado e sobre quem domina o 

passado.  

 Vislumbramos diversas possibilidades de continuidade da pesquisa, em busca de 

novos focos de abordagem, como a inserção do Brasil na Hispanoamérica, a presença da 

Estudios Americanos na Universidade Federal do Paraná, adaptações do ideal da 

hispanidade na América Latina como processos de transculturação (caso do pensamenro 

peruanista). 

 Atentamos ainda como, nas práticas revisionistas, ocorre a apropriação do 

passado a fim de legitimar o presente. No caso hispanoamericanista, interessante 

observar o discurso formado em relação a diversos momentos históricos, focando, claro, 

no período da conquista, século XVI particularmente, mas perpassando pelo século 

XVII e XVIII, para buscar o processo de construção histórica da lenda negra, o século 

XIX e o XX, onde começam a se articular efetivamente as independências e 

paralelamente a formação das primeiras correntes hispanoamericanistas, chegando 

finalmente ao século XX, e à década de 1950, palco dos acontecimentos 

contemporâneos à Estudios Americanos, período no qual escrevem os autores que 

contribuíram à publicação. O fato é que essa "viagem" pelos diferentes tempos 

históricos converge para legitimar o tempo presente, característica efetiva das práticas 

revisionistas. Talvez pudéssemos, inclusive, afirmar que, existe uma relação direta entre 

o revisionismo, e a prática metodológica de síntese e interpretação, no que tange não só 
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a como a revista de autodenominava, mas a uma característica de diversas tendências 

revisionistas a fim de legitimar práticas ou interesses político-ideológicos.  

 Assim como a hispanidade aparece das mais variadas maneiras na Estudios 

Americanos, a lenda negra também. Poderíamos dizer, que o próprio revisionismo 

historiográfico hispânico, que articula e se estrutura nos dois elementos, é moldado na 

revista para atender às expectativas de diversas necessidades temáticas, apresentando-se 

como recurso para tratar de questões políticas, jurídicas, culturais, econômicas, 

históricas, historiográficas, artísticas, literárias, enfim, uma trama complexa de formas 

que acaba tomando. Carbia afirmou ser a lenda negra um conjunto de interpretações. 

Esta pode ser uma maneira para compreender também o revisionismo historiográfico 

hispânico, que parece possuir dois elementos estruturantes, a hispanidade e a lenda 

negra. Mas a estes dois elementos aparecem uma variabilidade e amplidão de outros 

elementos que também estão inseridos nessa tendência. 
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ANEXO 1 - ÍNDICE DAS EDIÇÕES DA REVISTA ESTUDIOS AMERICANOS 

DE 1954 A 1961 

1954 

- Número 32 - Maio 

- Números 33-34 - Junho/Julho 

- Números 35-36 - Agosto/Setembro 

- Número 37 - Outubro 

- Números 38-39 - Novembro/Dezembro 

1955 

- Números 40-41 - Janeiro/Fevereiro 

- Número 42 - Março 

- Número 43 - Abril 

- Número 44 - Maio 

- Número 45 - Junho 

- Número 46 - Julho 

- Número 47 - Agosto 

- Número 48 - Setembro 

- Número 49 - Outubro 

- Números 50-51 - Novembro/ Dezembro 

1956 

- Número 52 - Janeiro 

- Número 53 - Fevereiro 

- Número 54 - Março 

- Número 55 - Abril 

- Número 56 - Maio 
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- Números 57-58 - Junho/Julho 

- Números 59-60 - Agosto/ Setembro 

- Número 61 - Outubro 

- Número 62 - Novembro 

- Número 63 - Dezembro 

1957 

- Números 64-65 - Janeiro/Fevereiro 

- Número 66 - Março 

- Números 67-68 - Abril/ Maio 

- Números 69-70 - Junho/ Julho 

- Números 71-72 - Agosto/Setembro 

- Números 73-74 - Outubro/ Novembro 

- Número 75 - Dezembro 

1958 

- Números 76-77 - Janeiro/Fevereiro 

- Números 78-79 - Março/ Abril 

- Números 80-81 - Maio/Junho 

- Números 82-83 - Julho/ Agosto 

- Números 84-85 - Setembro/ Outubro 

- Números 86-87 - Novembro/ Dezembro 

1959 

- Números 88-89 - Janeiro/ Fevereiro 

- Números 90-91 - Março/ Abril 

- Números 92-93 - Maio/ Junho 
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- Números 94-95 - Julho/ Agosto 

- Números 96-97 - Setembro/ Outubro 

- Números 98-99 - Novembro/ Dezembro 

1960 

- Número 100 - Janeiro 

- Números 101 e 102 - ? 

- Número 103 - Julho-Agosto 

- Número 104 - Setembro/ Outubro 

- Número 105 - Novembro/ Dezembro 

1961 

- Número 106 - Janeiro/ Fevereiro 

- Número 107 - Março/ Abril 

- Número 108 - Maio/ Junho 

- Número 109-110 - Julho/ Outubro 

- Número 111 - Novembro/ Dezembro 


