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Uma nova geração de brasilianistas surge nas universidades americanas em busca de análises 
para a nação que emerge com a figura mítica de Lula, no contexto dos Brics, do fenômeno dos 
biocombustíveis, da questão amazônica, da Petrobras e da Embraer. Por Chico Mendez, para o 
Valor, de Washington 
 
O historiador americano e brasilianista Bryan McCann conseguiu uma proeza e tanto neste 
semestre. Professor do Departamento de História da Universidade de Georgetown, em 
Washington, McCann percebeu que havia uma demanda por assuntos brasileiros entre seus 
alunos. O natural, segundo ele, seria abrir mais um curso de história do Brasil para atender ao 
interesse dos universitários. E foi justamente essa medida que ele adotou. No entanto, com 
uma única e, considerando os padrões americanos, enorme diferença: o curso foi todo 
rninistrado em língua portuguesa para 18 alunos americanos da pós-graduação. "A única 
exigência era o português básico. Foi uma excelente experiência. Pretendo ministrar o curso de 
dois em dois anos", diz McCann. 
 
Para se ter uma idéia do que esse fato representa, as aulas de história sobre países ainda 
muito mais relevantes para os interesses dos universitários americanos, como o México ou a 
China, são oferecidas em inglês. "A curiosidade sobre o Brasil aumentou muito nos últimos 
anos", prossegue o professor, que é diretor do Brazilian Studies Program, o centro de estudos 
brasileiros da universidade. 
 
Biocombustíveis, a questão amazônica, Petrobras e Embraer, um presidente operário, os 
holofotes da mídia mundial dirigidos para os Brics (Brasil, Rússia, índia e China) e o grau de 
institucionalização que o país atingiu inevitavelmente atraem a curiosidade dos estrangeiros, 
seja por novos negócios, seja por novas áreas de estudo. "Há 20 anos os estudantes ainda 
tinham aquela imagem do Brasil exótico, da terra do samba e do carnaval. Hoje, a visão é de 
um país emergente, uma potência que produz jatos, commoditíes e biocombustíveis", afirma 
Todd Diacon, professor da Universidade do Tennessee e integrante de uma nova geração de 
brasilianistas, como McCann. 
 
Esse novo panorama brasileiro pode explicar o aumento na demanda por informações sobre o 
maior país da América Latina, que se reflete no número de alunos universitários aprendendo o 
português. "Hoje, há cerca de 10 mil jovens aprendendo a língua. Há quatro anos, eles eram 7 
mil. Houve, também, aumento de 20% no número de professores ensinando história do Brasil 
nas universidades americanas nos últimos cinco anos", explica o historiador e brasilianista 
James Green, ex-presidente da Brasa (Associação de Estudos Brasileiros), que hoje mantém 
600 associados. Segundo o professor, o total de especialistas, entre antropólogos, sociólogos e 
professores de literatura e língua portuguesa, chega a 800. Para ele, ps jovens americanos 
enxergam no Brasil um campo vasto e ainda pouco explorado para desenvolver pesquisas 
inéditas nas ciências humanas. 
 
O diplomata e sociólogo Paulo Roberto de Almeida, autor do livro "O Brasil dos Brasilianistas — 
Um Guia dos Estudos Sobre o Brasil nos Estados Unidos 1945-2000" com Marshall C. Eakin e 
Rubens Antônio Barbosa (Paz e Terra), observa que o crescente interesse pelos assuntos 
brasileiros corresponde ao momento político do país. "Temos um presidente operário, o que é 
um dado raro e chama atenção dos estrangeiros", afirma Almeida. "Fora isso, há também a 
questão da Amazônia, que ganhou destaque com a ex-ministra Marina Silva, e isso também 
desperta muita curiosidade dos americanos", diz. 
 
Outra explicação é que a intensa concorrência dentro da academia americana leva os 
pesquisadores para lugares onde há muitas áreas de estudo com potencial, mas pouco 
exploradas. "Os pesquisadores estão sempre em busca de aspectos novos, que saiam do 
modelo convencional. E a América Latina é sempre um terreno novo", explica. 
 
É nesse "terreno novo" que surge nos Estados Unidos uma nova geração de brasilianistas, 
como Diacan e McCann. São todos jovens acadêmicos, que se situam na faixa dos 35 aos 50 



anos, pouco conhecidos da mídia brasileira, mas muito ativos na pesquisa, no contato com o 
Brasil e no relacionamento com a academia brasileira. Essa nova leva de brasilianistas não se 
envolve em questões macro, como fizeram seus antecessores nos anos 1960 e 1970, como 
Tho-mas Skidmore e Alfred Stepan, mas em estudos de áreas bastante específicas. 
 
O que desperta a crescente curiosidade dos estudantes americanos sobre o Brasil explica, 
também, as mudanças que os estudos brasileiros sofreram nos Estados Unidos na última 
década. Desde a abertura política, nos anos 1980, as pesquisas sobre o país na academia 
americana se diversificaram bastante. Hoje, os brasilianistas não têm mais a "função" de 
explicar o Brasil, como tiveram nas décadas de 1960 e 1970, mas buscam no país assuntos 
pontuais para desenvolver as suas investigações. O mesmo ocorre com os estudantes que se 
interessam pelos assuntos brasileiros e procuram no país as explicações para os seus estudos, 
como energia, raça e meio ambiente, por exemplo. "Essa diversificação das pesquisas é um 
tendência histórica. A sociedade se tornou mais ampla, democrática e diversificada", analisa 
Almeida. Ele destaca, ainda, que a "setorização" dos estudos é um fenômeno da academia 
americana. "Os chamados estudos de gêneros — sobre as minorias — ganharam muito espaço 
nos Estados Unidos." 
 
Esses novos acadêmicos mantêm hábitos parecidos: lêem entre dois e três jornais do Brasil 
diariamente pela internet, viajam pelo menos uma vez por ano ao país, falam português 
fluentemente e se relacionam bastante com a academia brasileira. 
 
"O que os intelectuais americanos pensam sobre o Brasil, hoje, é muito menos importante 
para os brasileiros. Nós, americanos, temos muito mais a aprender com o Brasil do que a 
opinar sobre ele", afirma a historiadora Brodwyn Fischer, de 38 anos, da Universidade de 
Northwestern. Para ela, os historiadores americanos, atualmente, são intérpretes do Brasil nos 
Estados Unidos. "As pessoas mais apropriadas para opinar sobre o que ocorre no Brasil são os 
brasileiros. Nós podemos usar o nosso conhecimento para divulgar o Brasil como um país nos 
Estados Unidos", observa. 
 
O total de universitários americanos aprendendo português ou o número de professores 
ensinando história do Brasil ainda são indicadores baixos se comparados aos universitários que 
buscam aprender outras línguas, como espanhol ou mandarim. No entanto, é um sinal de que 
a realidade brasileira tem atraído novos olhares nas universidades americanas. "Isso é 
absolutamente verdadeiro", diz o professor Jerry Davila, de 38 anos, da Universidade da 
Carolina do Norte, sobre o aumento de alunos que o procuram para saber mais sobre o país. 
"Há uma série de temas semelhantes entre o Brasil e os Estados Unidos", diz. Para Diacon, da 
Universidade do Tennessee, outro fator que ajuda na divulgação positiva do Brasil são as 
péssimas referencias de líderes na América Latina. "Quando os americanos comparam o Lula 
ao Hugo Chávez fica evidente a superioridade do presidente brasileiro. Isso ajuda a imagem do 
país e do Lula também." 
 
McCann, de 40 anos, de Georgetown, recorre ao velho bordão "Brasil, o país do futuro" para 
explicar como seus alunos vêem o país. "O Brasil já é uma potência. Isso, no entanto, não 
quer dizer que todos os problemas estejam resolvidos. O Brasil já chegou ao tal futuro e 
controla o seu destino de forma muito mais evidente." Victoria Langland, de 37 anos, da 
Universidade da Califórnia, diz que muitos latinos a procuram para saber mais sobre o Brasil. 
"Eles enxergam o país como um vizinho importante que precisam conhecer mais 
profundamente." 
 
Para James Green, algumas mudanças nas universidades americanas ajudam a expandir os 
estudos sobre o Brasil. A crescente importância dos latinos na vida política dos Estados Unidos 
também é transferida para as universidades e, hoje, ao falar de América Latina, é impensável 
não se referir ao Brasil, segundo o professor. "Estão diminuindo os cursos sobre a Europa e 
aumentado os cursos sobre nações emergentes", conta. 
 
A chamada segunda geração do brasilianismo (1960 e 1970), considerada a mais influente que 
surgiu, também vê fortes indícios de que há uma tendência crescente por estudos brasileiros. 
O historiador Thomas Skidmore, talvez o brasilianista mais reconhecido até hoje, diz que os 



temas de estudos sobre o México já estão esgotados e isso abre espaço para o Brasil. "O 
México está saturado, não há mais originalidade nos assuntos. O Brasil tem ocupado esse 
espaço", analisa. "Fora isso, o Brasil é hospitaleiro, recebe muito bem as pessoas e é uma 
nação emergente. Você consegue imaginar a Argentina como um lugar assim?", brinca. 
 
Skidmore reconhece que a sua geração teve um papel de destaque no Brasil. Isso, de acordo 
com ele, por causa das conseqüências políticas da época. A Revolução Cubana fez soar o 
alarme dentro do governo americano, que, para evitar novas revoluções na América Latina, 
adotou uma série iniciativas para fomentar os estudos sobre a região. A mais famosa delas, 
chamada de Aliança para o Progresso, tinha como foco o investimento em projetos sociais no 
continente. De alguma forma, segundo Almeida, a revolução de Fidel Castro foi essencial para 
popularizar os estudos sobre a América Latina nos Estados Unidos. "Muitos 'latin americanists' 
já propuseram, não sem ironia, erigir uma estátua a Fidel Castro, na medida em que suas 
iniciativas, logo identificadas com a causa do socialismo mundial, motivaram a administração 
americana a financiar diversos programas voltados para a 'prevenção e cura' dos males latino-
americanos", escreve Almeida. 
 
A figura do brasilianista ganhou destaque no contexto da Guerra Fria, principalmente depois do 
golpe militar de 1964. "Os brasilianistas assumiram o lugar dos intelectuais brasileiros, que por 
causa da repressão não podiam mais se expressar livremente. Isso acabou criando um vínculo 
com a imprensa que se seguiu até os anos pós-ditadura", explica Meihy. 
 
Almeida ainda destaca que o surgimento dos brasilianistas naquela época trouxe importantes 
características para o amadurecimento da academia brasileira. "Os historiadores americanos 
introduziram a ausência das paixões políticas, que fundamentou a história política brasileira", 
aponta. 
 
O rigor da pesquisa científica é outro ativo que a geração de brasilianistas deixou como marca. 
"Eles chegaram em um momento de crise da sociedade brasileira e também das ciências 
sociais. Os brasilianistas introduzem o rigor metodológico da pesquisa", diz Almeida. O foco 
dos estudos durante os anos 1960 e 1970 foi a história política e, desde os anos 1980, é a 
história social. 
 
Com o fim da repressão no Brasil e na América Latina e o fim da Guerra Fria a história política 
cedeu espaço para os estudos na área da história social. Algo considerado inevitável por 
Skidmore. "O Exército não está mais no poder. O ambiente intelectual nos Estados Unidos 
mudou muito do início dos anos 1980 para cá. Essa nova geração de brasilianistas descobriu 
um novo mundo repleto de novas oportunidades para o estudo de novas áreas", afirma. 
 
Os novos brasilianistas podem ter menos espaço na imprensa nacional por se dedicar a temas 
mais pontuais, o que para o historiador da Universidade de São Paulo José Carlos Sebe Bom 
Meihy é um mau sinal, já que se "perde a visão geral histórica do Brasil e os trabalhos 
desenvolvidos passam a ser, apenas, estudos a mais". 
 
Almeida avalia que a diversificação da pesquisa é um caminho inevitável, ainda que não veja 
nenhuma grande novidade no campo de pesquisa nos últimos anos: "Não consigo identificar 
nenhuma novidade no campo do brasilianismo, mas reconheço nos historiadores americanos a 
pesquisa séria, independentemente da área de estudo." 
 
Contudo, ainda há uma barreira importante: a língua. O crescente influxo de latinos nos 
Estados Unidos populariza o espanhol e deixa o português em segundo plano. Popularizar a 
língua portuguesa é um dos desafios da Brasa. A idéia da associação é facilitar o contato entre 
os interessados em estudar o Brasil nos Estados Unidos. Para isso, eles estão em fase final de 
desenvolvimento de um site voltado para o Brasil no exterior. "Vamos inaugurar em breve o 
maior portal sobre o Brasil nos Estados Unidos. Isso é uma forma de unir aqueles que já 
estudam o país aos estudantes que têm a curiosidade de conhecê-lo", conta Marshal Ea-Mn, 
brasilianista e diretor da Brasa. O portal, que será chamado de jeito.com, deve estar em plena 
operação até o fim deste ano. 
 



Outro desafio para tornar os estudos sobre o Brasil mais conhecidos é dar vida própria às 
cátedras de estudos brasileiros. Hoje, de acordo com James Green, há aproximadamente 30 
universidades com algum tipo de programa voltado exclusivamente para a realidade brasileira. 
No entanto, quase todos estão dentro dos chamados centros de estudos latino-americanos. 
Isso significa que os programas brasileiros são pequenos e muitas vezes carecem de estrutura 
para financiar projetos inovadores. 
 
A Universidade de Georgetown, por exemplo, reconhece que há uma demanda crescente por 
informações sobre o Brasil. Além disso, reconhece também que não há como manter um 
centro de estudos da América Latina sem um programa consistente e forte de estudos 
brasileiros. Em breve, diretores de Georgetown desembarcarão em São Paulo para promover 
um fundo e estruturar melhor o programa de estudos brasileiros da universidade. 
 
Ao deixar os assuntos macro, o brasilianismo abre uma janela imensa de oportunidades para 
os profissionais das ciências sociais americanas. Hoje, como destaca Meihy, que estuda o 
fenômeno do brasilianismo, o intercâmbio entre os acadêmicos brasileiros e americanos é 
muito mais intenso. Isso, na visão de Almeida, é positivo, "já que há uma perda de qualidade 
na academia brasileira em função dos problemas materiais e, ainda, um menor rigor 
metodológico" em comparação com a academia americana. 
 
Os números provam que os hrasilianistas são cada vez mais numerosos. No entanto, há uma 
percepção de que eles têm perdido influência no debate público brasileiro. "Essa nova geração 
é muito boa, mas o estreitamento dos estudos faz que eles deixem de lado a visão geral 
histórica, despolitizemP a discussão e dissolvam o Brasil na visão geral da América Latina", 
analisa Mehy.  
 
  
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 jun. 2008. Eu & Fim De 
Semana, p.8-12. 


